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  )سورية آروب( لتأمينل الدولية السورية الشركة
  عامة مغفلة مساهمة شركة
 المالية البيانات حول إيضاحات

  ٩١٢٠ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة
        

   الشركة أعمالو  تأسيس  -١

 لعام ٤٣ رقم التشريعي املرسوم وألحكام ٢٠٠٤ لعام ٦٨ رقم التشريعي للمرسوم وفقاً  )سورية آروب( للتأمني الدولية السورية الشركة تأسست
 سجلت .١٩٤٩ لعام ١٤٩ مرق التجارة قانون ألحكام ووفقاً  سورية يف التأمني على اإلشراف هيئة تضعها اليت واألنظمة التنفيذية وتعليماته ٢٠٠٥
 التأمني على اإلشراف هيئة قبل من الشركة ترخيص مت .٢٠٠٦ حزيران ٢٠ بتاريخ ١٤٦٥٣ الرقم حتت دمشق حملافظة التجاري السجل يف الشركة

 تحت التأمني على اإلشراف هيئة لدى التأمني لشركات اخلاص السجل يف الشركة سجلت، ٢٠٠٦ متوز ٦ بتاريخ ٣٢/١٠٠ رقم بالقرار سورية يف
  .٣ الرقم
  .التأمني فروع كافة يف املباشرة التأمني أعمال مزاولة الشركة غاية

 ملهجر ش.م.م.إىل وجود ممثلني يف فروع بنك سورية وا ضافةه والالذقية وطرطوس باإلالشركة عملها ضمن فروعها يف دمشق وحلب ومحص ومحاول اتز 
  
  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة   -٢

  املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة املطبقة واليت ليس هلا تأثري مادي على البيانات املالية  ١_٣

يف  ٢٠١٩كانون الثاين   ١تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية واليت تسري للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد  مت
بالغ املدرجة يف السنة احلالية لى املهذه البيانات املالية. إن تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة مل يكن هلا تأثري جوهري ع

 والسنوات السابقة واليت من املمكن أن تؤثر على املعاجلات احملاسبية للمعامالت أو الرتتيبات املستقبلية.

 اإلجيار عقود") ١٦( املالية للتقارير الدويل املعيار"  
واملستأجر.  للمؤجر املالية البيانات يف العقود هلذه احملاسبية واملعاجلة اإلجيار عقود لتحديد شامالً  منوذجاً ) ١٦( املالية للتقارير الدويل املعيار يقدم
 اليت املالية للفرتات ساري املفعول وأصبح، به املتعلقة والتفسريات) ١٧( الدويل احملاسبة معيار مكان) ١٦( املالية للتقارير الدويل املعيار حل
  .٢٠١٩ الثاين كانون ١ بعد أو يف تبدأ

 .التطبيق تاريخ قبل للفرتة املقارنة بيانات بتعديل تقوم لن وبالتايل، معًدل رجعي بأثر) ١٦( املالية للتقارير الدويل املعيار الشركة تطبيقتنوي 
 ) ١٧(رقم  محاسبةلل الدويل باملعيار مقارنة املؤجر قيود يف احملاسبية املعاجلة على جوهرية تغيريات، )١٦(املايل  للتقارير الدويل املعيار يقدم مل
  :اإليجار لعقود الجديد التعريف أثر

إجيار أو  عقد ميثل العقد كان إذا ما تقييم تقوم بإعادة ال بأن، )١٦(املالية للتقارير الدويل املعيار يف املتاحة اإلعفاءات من الشركة ستستفيد
 لعقود به سيستمر العمل) IFRIC( ٤ رقم والتفسري) ١٧( رقم الدويل احملاسبة معيار يف ورد كما اإلجيار عقود تعريف فإن، ال. وبالتايل

  .٢٠١٩ الثاين كانون ١ قبل املعَدلة أو املعقودة اإلجيار
وعقود  اإلجيار عقود بني) ١٦( املالية للتقارير الدويل السيطرة. مييز املعيار مببدأ رئيسي بشكل ترتبط، اإلجيار عقود تعريف يف التغريات إن

 :للمستأجر كان إذا املستأجر بيد السيطرة تكون .املستأجر لسيطرة خاضع احملدد األصل استخدام كان إذا ام وفق اخلدمات
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 .احملدد األصل استخدام عن الناشئة االقتصادية املنافع مجيع على باحلصول حلقا -
 .احملدد لألصل املباشر باالستخدام قاحل -

 تعَدل ابتداءً  أو ستنشأ اليت اإلجيار عقود مجيع على، )١٦( املالية للتقارير الدويل ياراملع حسب اإلجيار عقود تعريف بتطبيق ستقوم الشركة
  .)(سواء كانت الشركة مستأجراً أو مؤجراً  ٢٠١٩ الثاين كانون ١ من

 يغري بشكل لن إلجيارا لعقود اجلديد التعريف أن، الدراسة مفصلة. أظهرت هذه بدراسة قامت الشركة، )١٦( رقم الدويل املعيار حتضرياً لتطبيق
  .اإلجيار عقود تعريف عليها ينطبق اليت العقود نطاق جذري

 للمستأجر المحاسبية السياسات أثر

 التشغيلية اإلجيارات
، )١٧( رقم ويلالد احملاسبة ملعيار وفقاً  كتشغيلية سابقاً  املصنفة اإلجيار لعقود احملاسبية املعاجلة، )١٦( رقم املالية للتقارير الدويل املعيار سيغري
 .امليزانية خارج كبنود تظهر كانت واليت
  ستقوم الشركة:، الالحقة الفقرات يف ذكر ما وباستثناء، املالية للتقارير الدويل للمعيار األويل التطبيق بتاريخ

لقيمة احلالية للدفعات تعادل ا، املرحلية املوجزة املالية املعلومات يف مقابلة مالية ومستحقات ألصول االستخدام حبق باالعرتاف -
  املستقبلية املرتتية على العقد.

  استهالك حق استخدام األصول والفوائد على االلتزامات املالية يف بيان الدخل املرحلي املوجز. -
) ليةنشاطات التشغيوالفوائد (تصنف ضمن ال) فصل املبالغ املدفوعة بني القيمة األمسية األساسية ( تصنيف ضمن النشاطات التمويلية -

  وذلك يف بيان التدفقات النقدية املرحلية املوجز.
احملاسبة  معيار كان بينما، املرتتبة املالية وااللتزامات استخدام األصل حق قيمة من كجزء )جمانية إجيار فرتة مثالً ( باحلوافز االعرتاف سيتم
  .اإلجيار صاريفم من وختفيضها الثابت القسط بطريقة ا االعرتف على ينص) ١٧( رقم الدويل
 وبالتايل، ٣٦رقم  الدويل احملاسبة معيار ملتطلبات وفقاً  وذلك القيمة يف اخنفاض وجود عدم من للتأكد األصول استخدام حق قيم مراجعة سيتم
 .املتعثرة اإلجيار عقود مقابل مؤونة حبجز تقضي كانت واليت السابقة املتطلبات إلغاء سيتم
 الشخصية وأثاث الكمبيوترات مثال)  املتدنية القيمة ذات األصول إجيار وعقود، )شهر أو أقل ١٢لقصرية األجل (ا اإلجيار لعقود بالنسبة أما

 .)١٦(للتقارير املالية رقم  الدويل املعيار به يسمح ما حسب، الثابت القسط طريقة بإتباع ستقوم الشركة باالعرتاف مبصروف إجيار، )املكتب

 ميزات الدفع املسبق مع تعويض ذي املؤشرات سلبية٩قارير املالية الدويل رقم تعديالت على املعيار الت :  

ميكن قياس أداة الدين بالكتلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر بشرط أن تكون ، ٩مبوجب معيار التقارير املالية رقم 
لنقدية الدين والفوائد على املبلغ األصلي املستحق (منوذج العمل وحتليل التدفقات ا التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل

أن  ٩وأن يكون الغرض من األداة هو ضمن منوذج العمل املناسب لذلك التصنيف. توضح تعديالت املعيار الدويل رقم ) SPPIالتعاقدية 
ث أو الظرف الذي يؤدي إىل اإللغاء املبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف بغض النظر عن احلد SPPIاملوجودات املالية ينطبق عليها منوذج 

  الذي يدفع أو يتلقى تعويضاً بسبب اإللغاء املبكر للعقد.

  احلصص طويلة األجل يف املنشأت الزميلة واألعمال املشرتكة) "٢٨(تعديالت على املعيار احملاسيب الدويل رقم"  

 مبا يف ذلك )٩( يار الدويل للتقارير املالية رقميوضح التعديل ان املع، للمرة األوىل للسنة احلالية للتطبيق) ٢٨( احملاسيب الدويل رقم معيارمبوجب 
ينطبق على األدوات املالية األخرى يف املنشأت الزميلة و األعمال املشرتكة اليت مل تطبق طريقة حقوق امللكية.حيث ، متطلبات اخنفاض القيمة

اليت متثل جزءاً من صايف االستثمار الشركة يف املنشأت الزميلة واألعمال املشرتكة. تطبق الشركة املعيار ، لة األجلتتضمن تلك احلصص طوي
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. عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير )٢٨(على هذه احلصص طويلة األجل قبل تطبيق املعيار احملاسيب الدويل رقم  )٩رقم (الدويل للتقارير املالية 
 ال تأخذ الشركة بعني االعتبار أي تعديالت على القيمة الدفرتية للحصص طويلة األجل اليت يتطلبها املعيار احملاسيب الدويل رقم ٩ املالية رقم

ي أن التعديالت على املبلغ احململ للحصص طويلة األجل الناشئة من ختصيص اخلسائر يف الشركة املستثمر فيها أو تقييم االخنفاض أ( )٢٨(
  ).٢٨(عيار احملاسيب الدويل وفقاً للم

  اليت تتضمن التعديالت ألربعة معايري: ٢٠٧- ٢٠١٥دورة التحسينات السنوية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  

 توضح التعديالت بأنه ينبغي على الشركة االعرتاف بعواقب ضريبة الدخل على  :"ضرائب الدخل") ١٢( املعيار احملاسيب الدويل رقم
  الدخل الشامل األخر أو حقوق امللكية.، واخلسائرأرباح 

 د أن يكون ألصل ما بع االقرتاض احملدد املتبقي توضح التعديالت فيما إذا كان :"تكاليف االقرتاض") ٢٣( املعيار احملاسيب الدويل رقم
الرمسلة على  ل عام عند حساب معدليصبح االقرتاض جزءاً من األموال اليت يقرتضها الكيان بشك، جاهزًا لالستخدام املقصود أو البيع

  االقرتاضات العامة.
 وضح التعديالت أنه عندما حتصل اجملموعة على السيطرة على أعمال ت :"اندماج األعمال) "٣( املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم

اس حصتها اململوكة مبا يف ذلك إعادة قي، لتقوم اجملموعة بتطبيق متطلبات إندماج األعمال اليت مت حتقيقها على مراح، جتارية مشرتكة
  سابًقا يف العمليات املشرتكة بالقيمة العادلة.

 أنه عندما يقوم الطرف الذي يشارك يف عملية  التعديالتتوضح  :"ترتيبات األعمال" )١١( املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم
فإن اجملموعة  ،باحلصول على سيطرة مشرتكة على مثل هذه العملية املشرتكة ،ولكن ليس لديها سيطرة مشرتكة، مشرتكة تكون جتارية هلا

ا سابقا لألعمال املشرتكة.  ال تقوم بإعادة قياس الفائدة احملتفظ 
 ا أو تصفيتها") ١٩( على معيار احملاسبة الدويل رقم تعديالت على  التالتعديتعاجل  :"تعديل خطة حتفيز املوظفني أو خفض مد

ا أو تصفيتها خالل فرتة التقرير املايل) ١٩اسبة الدويل (معيار احمل ُحتدد  ،احملاسبة عند حدوث تعديل على اخلطة أو خفض مد
ا أو تصفيتها خالل فرتة التقرير املايل السنوية م ب على املنشأة القياجي، التعديالت أنه عند حدوث تعديل على اخلطة أو خفض مد

ا أو تصفيتها باستخدام افرتاضات اكتوارية ُتستخدتحديد تكلفة اخلدمة اب م إلعادة حلالية للفرتة املتبقية بعد تعديل اخلطة أو خفض مد
  .الذي يعكس املنافع اليت جرى تقدميها مبوجب اخلطة وموجودات اخلطة بعد ذلك احلدث) قياس صايف التزام املنافع احملددة (األصل

االعتبار  خذ يفدون األ، ًال حتديد أي تكلفة خدمة سابقة أو ربح أو خسارة عند التصفيةأو املنشأة توضح التعديالت أيضُا أنه جيب على 
و أعد تعديل اخلطة ب التأثري على سقف األصل. يُدرج هذا املبلغ ضمن الربح أو اخلسارة. تقوم املنشأة بعدها بتحديد تأثري سقف األصل

  يف الدخل الشامل األخر.، باستثناء املبالغ املدرجة ضمن صايف الفائدة، ديليُدرج أي تغيري يف التع .ختفيضها أو تصفيتها
 ) عدم اليقين بشأن معالجة ضريبة الدخل٢٣تفسيرات لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم (  

لمرة األوىل يف العام احلايل. حيدد املعيار الدويل ل) ٢٣ينبغي على الشركة عند تطبيق تفسريات جلنة معايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم (
كيفية حتديد موقف الضريبة احملاسبية عندما يكون هناك عدم التأكد حول معامالت ضريبة الدخل. تتطلب التفسريات   ٢٣للتقارير املالية رقم 
  من الشركة مايلي:

 موعة ؛حتديد ما إذا كان يتم تقييم الضريبة غري املؤكد بشكل منفصل أو كمج 
 من ، تخدامهاأو اقرتحت الس، تقييم ما إذا كان من احملتمل أن مصلحة الضرائب سوف تقبل املعاملة الضريبية غري املؤكدة املستخدمة

 الشركة يف تسجيل ضريبة الدخل: قبل
بية املستخدمة أو املخطط يفيجب على الشركة حتديد موقفها الضرييب احملاسيب بشكل متسق مع املعاملة الضر ، إذا كانت اإلجابة بنعم -

  استخدامها يف تسجيل ضريبة الدخل.
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فيجب على الشركة أن تعكس تأثري عدم التأكد يف حتديد مركزها الضرييب احملاسيب باستخدام املبلغ املرجح ، إذا كان اجلواب بالنفي -
  أو طريقة القيمة املتوقعة.

 ) يف الجوهريةتعر  السياسات المحاسبية) ٨عرض البيانات المالية و المعيار المحاسبي الدولي رقم () ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي: 

ا تغيري املفهوم األساسي للجوهرية ) ١دف التعديالت إىل تسهيل تعريف اجلوهرية يف معيار احملاسبة الدويل ( عرض البيانات املالية وليس املقصود 
  ف اجلديد.كجزء من التعرييف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. مت تضمني مفهوم "حجب" املعلومات اهلامة باملعلومات غري اهلامة  

 مت تغيري عتبة اجلوهرية اليت تؤثر على املستخدمني من "ميكن أن تؤثر" إىل "ميكن توقع التأثري بشكل معقول".
عرض ) ١السياسات احملاسبية باإلشارة إىل تعريف اجلوهرية يف معيار احملاسبة الدويل () ٨مت استبدال تعريف اجلوهرية يف املعيار احملاسبة الدويل (

ريف لألمهية أو عالبيانات املالية. باإلضافة إىل تعديل اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة معايرياٌ أخرى و "صياغة اإلطار املفاهيمي" اليت حتتوي على ت
 تشري إىل مصطلح "أمهية" لضمان االتساق.

   مع السماح بالتطبيق املبكر.، ٢٠٢٠كانون الثاين   ١يتم تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 

 تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:  

اسبة أيًضا أصدر اجمللس الدويل ملعايري احمل، ٢٠١٨آذار  ٢٩الذي أصبح ساري املفعول عند النشر يف ، جنباً إىل جنب مع اإلطار املفاهيمي املنقح
للتقارير املالية  تعديالت على املراجع لإلطار املفاهيمي يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. حتتوي الوثيقة على تعديالت على املعيار الدويل

معيار ، )١معيار احملاسبة الدويل رقم (، )١٤رير املالية (املعيار الدويل للتقا، )٦املعيار الدويل للتقارير املالية (، )٣املعيار الدويل للتقارير املالية (، )٢(
املعيار الدويل إلعداد ، )٣٨معيار احملاسبة الدويل رقم (، )٣٧معيار احملاسبة الدويل رقم (، )٣٤معيار احملاسبة الدويل رقم (، )٨احملاسبة الدويل رقم (
 .)٣٢( -واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ، )٢٢ للتقارير املالية رقم (املعيار الدويل، )٢٠املعيار رقم (، )١٩التقارير املالية رقم (

ال تقوم مجيع التعديالت بتحديث التصرحيات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اإلطار حبيث تشري إىل اإلطار املفاهيمي املنقح. ، ومع ذلك
ملعايري  طار الذي تشري إليه (إطار جلنة معايري احملاسبة الدولية الذي اعتمده اجمللس الدويليتم حتديث بعض التصرحيات فقط لإلشارة إىل إصدار اإل

أو لإلشارة إىل أن التعريفات يف ) ٢٠١٨أو اإلطار املنقح اجلديد لعام ، ٢٠١٠وإطار اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة لعام ، ٢٠٠١احملاسبة يف عام 
 ف اجلديدة اليت مت وضعها يف اإلطار املفاهيمي املنقح.املعيار مل يتم حتديثها بالتعاري

 .مع السماح بالتطبيق املبكر، ٢٠٢٠كانون الثاين   ١للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد ، حيث يتم حتديثها بالفعل، تسري التعديالت
  المطبقة المحاسبية السياسات ملخص  -٣

  : باملعايري التقيد  -أ

  ورية.ساجلمهورية العربية ال التأمني املرعية يف د البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وقواننيإعدا جرى

  :املالية البيانات إعداد أسس  -ب

 ل الدخل الشامل اآلخرالمالية حمددة على أساس القيمة العادلة من خباستثناء استثمارات  مت حتضري البيانات املالية على أساس التكلفة التارخيية
عداد التقارير عملة إاليت هي . تظهر البيانات املالية باللرية السورية (ل.س.) اآلخر الدخل الشاملاحملددة على أساس القيمة العادلة من خالل 

ا الشركة وعملة االقتصاد   .التشغيلية املالية للشركة وهي أيضا العملة األساسية اليت تعمل 

لتها سابات يف املوجودات واملطلوبات حسب طبيعة كل منها وجرى تبويبها يف البيانات املالية مبوجب ترتيب تقرييب تبعًا لسيو تصنيف احل جرى
  النسبية من األعلى سيولة إىل األدىن سيولة. 
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  :األجنبية العمالت حتويل  -ج

اريخ العملية. ا اىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف تإن العمليات اجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويله
ضع املايل ويتم قيد بيان الو املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ  جيري إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات

  .الدخل الشاملالسلبية يف بيان أو  فروقات الصرف اإلجيابية

  املوجودات واملطلوبات غري املالية فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي. أرصدةا أم

ول كانون األ  ٣١كما يف   لرية سورية ٤٣٦ مقابل اللرية السورية حسب النشرة الصادرة عن مصرف سورية املركزي االمريكيالدوالر  سعرإن 
  .٢٠١٨و ٢٠١٩

يتم فصل فروقات أسعار الصرف غري احملققة يف بند منفصل ، ٢٠١٥شباط  ١٥تاريخ  ١٢لسورية رقم على تعميم هيئة األوراق املالية ا بناءً 
  ضمن حقوق املسامهني.

  :املالية دواتاأل  -د

 فةبالكل املالية واتداأل هذه إظهار يتم األويل لالعـرتاف الحقاً . الكلفة أساس على االستحقاق حىت املستبقاة املالية دواتباأل االعرتاف يتم
بيان  ضمن يدهق يتم الشراء على عالوةأو  خصم ألي السنوي طفاءاإل إن. وجدت نإ املؤقت غري الطابع ذات االخنفاضات تنـزيل بعد املطفأة

  .الدخل الشامل

  :مالية حمددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات  -ه

 سجل أية أرباححبيث ت العادلةوفق القيمة ددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر احملالية امل يتم االعرتاف باالستثمارات
بيان يلها ضمن حيث يتم تسج، باستثناء خسائر  تدين القيمة وفروقات الصرف يف حال املوجودات  املالية، خسائر ضمن حقوق املسامهنيأو 

  .الدخل الشامل
ا سابقًا يف حقوق املسامهني إىل عند التخلي عن هذه االستث يف حال   .الدخل الشامل بيانمارات يتم حتويل كافة األرباح واخلسائر املعرتف 

املالية  الستثماراتلوفق طريقه معدل الفائدة الفعلي. القيمة العادلة  بيان الدخل الشامل تسجل الفوائد يف ، كانت االستثمارات منتجة للفوائد
  هي قيمتها املدرجة يف األسواق املالية يف تاريخ بيان الوضع املايل. لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراحملددة على أساس ا

صايف قيمة و أ يتم تقدير القيمة العادلة وفق طرق تقييم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدية، يف حال عدم توفر هذه القيمة يف األسواق املالية
ة. القيمةأو  املوجودات   السوقية الستثمارات مشا

  :املادية الثابتة املوجودات  -و

. وجدت إن، القيمة تدين رئساوخ، املرتاكمة اإلستهالكات باللرية السورية بعد تنـــزيل التارخيية التكلفة أساس على املادية الثابتة املوجودات تظهر
  .التشغيلية حالتها إىلصول األ إليصال الشركة تتكبدها اليت فيةاإلضا التكاليفو  الشراء كلفة،  املشرتاة املوجودات تكلفة تتضمن

صول لأل املرمسلة قرتاضاال وتكاليف، املهنية األتعاب، تتضمن اإلدارةأو  نتاجاإل لغايات استعماهلا واملنوي اإلنشاء قيدأو  املنشأةصول األ تكلفة إن
  .لإلستعمال جاهزةصول األ تصبح عندما يبدأصول األ هذه هالكستا إن). قرتاضاإل تكاليف( ٢٣ رقم الدويل احملاسيب للمعيار وفقاً  املؤهلة
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  التالية: ية وباعتماد النسب السنويةنتاجاملوجودات الثابتة املادية باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإل استهالكجيري 
        %    
  ٢    املباين    
  ١٠    املفروشاتو  األثاث    
  ٢٥    مكتبيةو  يةلوازم معلومات    
  ١٠    السيارات    
  ٢٥ -١٧    مباين مستأجرةحتسينات على     
  ٢٥-١٧    حتسينات على مباين مملوكة بغرض ممارسة أعمال الشركة    

  

 وطريقة ينتاجاإل العمر اية يف النفاية وقيمة الثابتة للموجودات املقدرة يةنتاجاإل األعمار مبراجعة اإلدارة تقوم املايل الوضع بيان إعداد تاريخ يف
 تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعرتف .االستهالك

  .الحقة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تؤثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يفأو ، الفرتة هذه علىاً حصري
 تسجيل ويتم .الصافية ةالدفرتي والقيمة البيع سعر بني الفرق أساس على، الثابتة املوجودات استبدال عن النامجة أواخلسارة الربح احتساب يتم
  .الدخل بيان يف أواخلسارة الربح

 :واالستثمارات العقارية االخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة املادية  -ز
مؤشر أي  فيما إذا كان يوجد لتحديد واالستثمارات العقاريةموجودات الثابتة للتقوم الشركة مبراجعة القيم الدفرتية ، يليف تاريخ كل بيان وضع ما

ا خسارة تدين يف قيمتها ان وجد هكذا مؤشرصول األبأن تلك  سارة تدين القيمة لتحديد مدى خ صليتم تقدير القيمة االسرتدادية لأل، قد أصا
 .(إن وجدت)

 حسميتم  ،ة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعماليةالقيم
لنقد ل ةالتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمني

 ٠الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية صلاملالزمة لأل واملخاطر
ادية. تقيد خسارة تدنـي لتوازي القيمة االسرتد صليتم إنقاص القيمة الدفرتية لأل، أقـل من قيمته الدفرتية صلتقدير القيمـة االسرتدادية لأل كانإذا  

دين القيمة  ويف هذه احلالة تعامل خسارة ت، املختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم صلإال إذا كان األ، اخلسائر أو القيمة حاًال يف األرباح
  كتخفيض لوفر إعادة التقييم.

لكن ، اديةها االسرتدلقيمت إىل أن تصل إىل التقدير املعّدل صليتم زيادة القيمة الدفرتية لأل، يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً 
يف سنوات  صلن القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لألأحبيث 

ويف هذه ، التقييم ةاملختص مسجل دفرتياً بقيمة إعاد صلإال إذا كان األ، اخلسائرأو  سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاالً يف األرباح
  احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم.

  :التأمينات االجتماعية -ح
ملؤسسة. متثل تسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل او  مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية الشركةإن 

اية اخلدمة تواجباهذه املسامهات  ن مؤسسة بالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض مو  الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض 
  التأمينات االجتماعية. 

اية اخلدمة. الشركة علىليس    أية التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعويض 
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  :املؤونات  -ط
شكل اليت من احملتمل أن يرتتب عنها استعمال موارد إقتصادية ميكن تقديرها بو  لناجتة عن أحداث سابقةيتم تكوين مؤونات اإللتزامات املالية ا

  معقول.

  :ضريبة الدخل  -ي
باملئة من صايف األرباح ١٥والذي حدد الضريبة مبعدل  ٢٠٠٥للعام  ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم 

 افيةالصختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح و لالكتتاب من أسهمها  %٥٠يف حال طرحت شركة التأمني أكثر من  ريبةاخلاضعة للض
  ييب.املبالغ غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضر  إضافةاملبالغ غري اخلاضعة للضريبة و  استبدالبسبب  الدخل الشاملبيان الواردة يف 

طلوبات يف البيانات املالية املأو  اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجوداتأو  ي الضرائب املتوقع دفعهااملؤجلة ه الضرائبإن 
زام اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلت والقيمة

  حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.أو  ييبالضر 

بينما يتم  .باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً  االعرتافيتم 
 .الضرييب زل مستقبًال عند احتساب الربحاالعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تن

ستفادة من تلك املوجودات مكانية االإرصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم  مراجعةيتم 
  كلياً.أو   الضريبية جزئياً 

  :التأمني عقود  -ك

 من وذلك) له املؤمن( لثاينا الفريق تصيب قد حمددة خماطر بتغطية) التأمني شركة(ول األ الفريق بهمبوج يتعهد عقد عن كناية هو التأمني عقد إن
 التأمني عقود على اطاألقس تعترب. له املؤمن على سلباً  ويؤثر يصيب قد الذي) عليه املؤمن احلادث( حمدد مستقبلي حدث عن التعويض خالل
  .البوالص إصدار عند اتإيراد

 احتساب يتمو  التأمني لىع اإلشراف هيئة لدى مقبول اكتواري خبري رأي على بناءً  احلياة على بالتأمني املتعلق احلسايب الحتياطيا احتساب يتم
 وهو. الدخل الشاملبيان  يف اتإيرادك واملسجلة املستحقة غري األقساط قيمة ملقابلة التأمني على اإلشراف هيئة لتعليمات وفقاً  الفين االحتياطي

  :ا املكتتب األقساط حجم من التالية للنسب وفقاً  سبحيت
      %    
    ٢٥    بضائع-البحري النقل تأمني  
    ١٠٠    املسافرين تأمني  
    ٤٠    التأمني فروع باقيو  العامة التأمينات  
    ٤٠    للسيارات إلزامي تأمني  
    ٦٠    الصحي التأمني  
    ١٠٠     طويلة آلجال تأمينات  
   ٦٠    احلوادث الشخصية  
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  :التأمني عقود التزامات  -ل

 إىل ضافةباإل املايل الوضع يانب بتاريخ التسوية حتت والزالت للشركة بلغت مطالبات من ناتج التسوية حتت املطالبات جتاه التأمني عقود التزامات
ا ويتم. عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات   :يلي كما التأمني على االشراف هيئة لتعليمات وفقاً  احتسا
    باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  ات عن حوادث حتت التسويةمطالب -
  :)IBNRومل يبلغ عنها ( حدثتمطالبات  -

باملئة من قيمة ٧,٥أو  باملئة من قيمة مطالبات حتت التســـــوية١٥ أكربأيهما   واإللزامي مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
ا لكل فرع من فروع التأمني    األقساط املكتتب 

  باملئة من املطالبات املدفوعة ١٥  أمني الصحي الت
وبنــــاًء على تعميم هيئــــة  ٢٠١٥ابتـــداًء من البيـــانــــات املــــاليـــة اخلتــــاميـــة لعـــام   اإللزاميالتأمني 

تشـــــــــــــــرين الثــاين  ٢٥/ص املؤرخ بتــاريخ ١٠٩٩اإلشـــــــــــــــراف على التــأمني رقم 
 دالتغري يف احتياطي قيباملئة من قيمة ١٥أيهما أكثر يتم احتســــاب ، ٢٠١٥

التســــوية (إمجايل احتياطي قيد التســــوية حمتجز آلخر املدة مطروحاً منه إمجايل 
باملئة من قيمة األقســـــاط ٧,٥أو  املدة)أول احتياطي قيد التســـــوية املفرج عنه 

  .ا تباملكت
ابتداًء  سنوات ةثالث دةمل احتجازه يتمف اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات احتجاز يتم
بشكل ربع سنوي  ،للعقود املنتهية، ومل يبلغ عنها لفرع السفر حدثتكما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات   ٢٠١٧من كانون الثاين ول األمن 

اية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.  يف 

  :التأمني إعادة عمليات  -م

 التأمني عادةإ شركات وحصة التأمني إعادة شركات من املقبوضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حصة احتساب الشركة اعتمدت لقد
 هذه حسابات يف وسجلت معها معقودة اتفاقيات أساس على عنها يبلغ ومل حدثت اليت املطالباتو  التسوية وحتت املدفوعة املطالبات من

  .الشركات
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  احلسايب:الفين و تأمني من اإلحتياطي معيدي ال حصة   -ن

 العائدة الفعلية غاملبال وإمجايل هلم املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس على احلسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حصة احتساب يتم
  . احلسايبو  الفين لإلحتياطي

ا ويتم املايل الوضع بيان يف مدينة كذمم احلسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حصة إظهار يتم   :ييل كما احتسا
      باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
  ) IBNR( عنها يبلغ ومل حدثتمطالبات  -

مطــالبــات حتــت حصـــــــــــــــة معيــدي التــأمني من  بــاملئــة من قيمــة١٥أيهمــا أكثر   واإللزامي مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
  أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة باملئة من٧,٥أو  سويةالت

  باملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي
وبنــــاًء على تعميم هيئــــة  ٢٠١٥ابتـــداًء من البيـــانــــات املــــاليـــة اخلتــــاميـــة لعـــام   اإللزاميالتأمني 

تشـــــــــــــــرين الثــاين  ٢٥خ /ص املؤرخ بتــاري١٠٩٩اإلشـــــــــــــــراف على التــأمني رقم 
التغري قيمة حصـــة املعيد من باملئة من ١٥أيهما أكثر يتم احتســـاب ، ٢٠١٥

يف احتياطي قيد التســـــــــــوية (إمجايل احتياطي قيد التســـــــــــوية حمتجز آلخر املدة 
باملئة ٧,٥أو  املدة)أول مطروحاً منه إمجايل احتياطي قيد التســـــوية املفرج عنه 

  .لنفس السنة أقساط إعادة التأمني العائدة من
 احتجازه فيتم إللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات حصة معيدي التأمني من احتجاز يتم
للعقود  ،ع السفرومل يبلغ عنها لفر  حدثتكما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات  .٢٠١٧من كانون الثاين ول ابتداًء من األ سنوات ةثالث ملدة

اية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.، املنتهية   بشكل ربع سنوي يف 

  :املدفوعة املطالبات  -س

بعد تنـزيل اإلسرتدادات  اية السنةلنه املتوجبة حلاملي عقود التأمني والتعويضاتتظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة 
  املطالبات املدفوعة عند حتصيلها. تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عنحيث  .تحقة عنهااملس

  :الفوائد اتإيراد  -ع

 على حتتسب واليت املصارف لدى الودائع على املكتسبة الفوائد وتتضمن الدخل الشاملبيان  يف اإلستحقاق أساس على الفوائد اتإيراد تقيد
  .املطبقة دةالفائ ونسبة املبلغ أساس
  :املوجودات واملطلوبات املالية  -ف
  املالية. دواتاالعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لأل يتم

  حصيل املتوقعة.م غري القابلة للتنات مناسبة للقيالذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنـزيل مؤو  تظهر
  إعادة التأمني بقيمتها االمسية. شركاتتظهر الذمم الدائنة وذمم 

  :االستثمارات العقارية  - ص
يف  لعادلةااح عن قيمتها صرة تدين القيمة إن وجدت و يتم اإلفاكمة وخسابسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات املرت  االستثمارات العقاريةتظهر 

  .إيضاح االستثمارات العقارية
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  :يوزاي النقد وما النقد  -ق
ا األتتعدى  هذا البند النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصرية اليت ال يتضمن ثالثة (الثالثة أشهر ية صلاستحقاقا

  أشهر فأقل).
  
  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  -٤

 بالقيم متعلقة وافرتاضــــات تقديرات تســــتعمل أن الشــــركة إدارة على، عالهأ" ٣يضــــاح رقم "املذكورة يف اإل احملاســــبية الســــياســــات تطبيق ســــياق يف

 عوامل وعلى ربةاخل عامل على ابه املتعلقة واالفرتاضــــات التقديرات هذه تعتمد  .أخرى مصــــادر من املتوفرة غري للموجودات واملطلوبات الدفرتية

  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد، ةصل ذات أخرى تعترب
 التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاســـبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعرتف .دوري بشـــكل واالفرتاضـــات التقديرات مراجعة تتم

 وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تؤثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يفأو ، الفرتة هذه على حصــرياً  تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك

  .الحقة
  :املصادر األساسية للتقديرات و االفرتاضات

 :مبدأ االستمرارية  -أ

ة الدويل رقم طلبات معيار احملاسبترية وذلك حسب مقامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشـركة على االسـتمرار يف العمل على أسـاس مبدأ االستمرا
ا دارة أنه وبالرغم من حالة عدم االســـــــــــــــتقرار اليت متدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشــــــــــــــرات املالية والتشــــــــــــــغيلية. تعتقد اإل. اعتمدت اإل١ ر 

بلي املنظور. بناًء عليه د الكافية لالســتمرار بالعمل يف املدى املســتقفإن الشــركة متتلك املوار ، اجلمهورية العربية الســورية وحالة عدم اليقني املســتقبلية
  فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية.

  :ذمم التأمني املدينة قيمة إخنفاض  -ب

خنفاض إد وجود ن حتديإكامل. يتم تقدير القيمة القابلة للتحصـــــيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم حتصـــــيل تلك الذمم بشـــــكل  
كذلك يتم و ، ات التأمنيكذلك لشركو  السيولة املالية حلاملي بوالص التأمنيو  يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى املالءة، يف قيمة ذمم التأمني املدينة

لقانونية للشـــركة. يتم اإلدارة ا رأيو  لعاما ســـات التفصـــيلية اليت متت خاللالدراو  على املعلومات التارخيية للشـــركة مراجعة نســـب التحصـــيالت بناءً 
 ملبالغ اليت يتم حتصـــيلها فعلياً . يتم إثبات الفرق بني االدخل الشـــاملبيان القيمة الدفرتية كمصـــاريف يف و  ثبات الفرق بني املبالغ املتوقع حتصـــيلهاإ

ا التحصيل. يف الفرتة اليت الدخل الشاملبيان املبالغ املتوقعة يف و  خالل الفرتات املستقبلية   يتم 

  :تقييم اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني  -ج

ؤكدة م يعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلســــــــــــابية للشــــــــــــركة. حيث هنالك عوامل غري
زامات الناشــــــــئة لكل من لتتقدير اإليت ســــــــتقوم الشــــــــركة بتســــــــديده الحقا مقابل هذه املطالبات. يتم لتزام الب أخذها باالعتبار عند تقدير اإلجي

ىل إ ســــدادها يتم تقديرها اســــتناداً  اليت مل يتمو  ن االلتزام للمطالبات املبلغ عنهاإ. املركز املايلالقيمة املتوقعة لتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ 
يتم تعديل املخصــــــــص و  يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها املركز املايل. كما يف تاريخ للشــــــــركةبلغت أُ مطالبة على حدة  املعلومات املتعلقة بكل

  بناًء على ذلك.
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  :الثابتةصول األ استهالكات  -ـد

لنفاية يف يقة االســــتهالك املطبقة وقيمة االثابتة املادية وطر صــــول ية املقدرة لألنتاجعمار اإلتقوم الشــــركة مبراجعة األ، ٣ح رقم يضــــا كما جاء يف اإل
اية كل دورة مالية. صلي لألنتاجاية العمر اإل   يف 

  :الديون املشكوك فيها مؤونة  -ه

سة أعمار ة لدى الشركة وتقدر إدارياً بناًء على دراول إمكانية حتصـيل احلسابات املدينُتسـجل مؤونة الديون املشـكوك فيها عند تواجد شـكوك ح
  أشهر. ٤ملدينة. وتقوم الشركة بأخذ مؤونة تعادل كامل املبلغ املستحق لكل الذمم اليت تتعدى آجال استحقاقها الذمم ا

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة  -و

ا اجلمهورية العربية الســــــــــــــورية ال توجد ، اد اإلدارة. باعتققامت اإلدارة بتقدير القيمة االســــــــــــــرتدادية لألصــــــــــــــول، يف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
  مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.

  مستويات القيمة العادلة:   -ز

لعادلة القيمة العادلة اليت تصنف فيه مقاييس القمية العادلة كاملة و فصل قياسات القيمة ا إلفصـاح عن املستوى يف تسلسليتوجب التحديد و ا
ملقاييس القيمة العادلة تقييم ما إذا كانت  ٣و املســـــــتوى  ٢دولية للتقارير املالية. يعين الفرق بني املســـــــتوى وفقاً للمســـــــتويات احملددة يف املعايري ال

دخالت حكام و حتليل دقيق للممما يتطلب وضـــــــــع أ املدخالت ميكن مالحظتها و مدى أمهية املعلومات اليت ال ميكن مالحظتها أو  املعلومات
  االلتزام.أو  صلمبا يف ذلك األخذ بعني االعتبار كافة العوامل اليت ختص األاملستخدمة لقياس القيمة العادلة 

 املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر املوجودات قيمة يف التدين  -ح

 كل تاريخ يف من خالل الدخل الشـامل اآلخرمالية حمددة على أســاس القيمة العادلة  كموجودات املصــنفة املالية دواتاأل مبراجعة الشـركة تقوم

املالية احملددة على أســاس  املوجودات قيمة يف التدين خســائر بتحميل الشــركة تقوم القيمة.كما يف تدين ناكه كان إذا ما مايل لتقدير مركز بيان
 ما العادلة القيمة يف مســـتمرأو  يهر و ج اخنفاض ناكه يكون ملكية عندما حقوق شـــكل على القيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر

 من جمموعة مبراجعة الشــركة تقوم التقديرات ذه القيام عند .التقديرات اســتخدام يتطلب "مســتمر"أو  "امه" وه ما حتديد إن .التكلفة دون

 .التكلفة من أقل االستثمارات ذهه أسعار اخالهل كانت اليت الزمنية للفرتات األسعار ا تغرياتهضمن ومن املعطيات

 
  يوازي النقد ماو  النقد  -٥

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٩٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٤,٨٤٢,٧٧٥    -      ٤,٨٤٢,٧٧٥  النقد يف الصندوق
    ١٥٢,٤٤٦,١٦٥    ٧٤,٢٥٩,٤٧٤    ٧٨,١٨٦,٦٩١  لدى املصارفحسابات جارية 

    ٧٥٥,٠٥٢,١٣٩    ٥٣٨,٧٩٢,٢٠٦    ٢١٦,٢٥٩,٩٣٣  أقلأو  فرتة ثالثة أشهري خالل صلودائع استحقاقها األ

  ٩١٢,٣٤١,٠٧٩    ٦١٣,٠٥١,٦٨٠    ٢٩٩,٢٨٩,٣٩٩    
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    ٨٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    مجموعال     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

      ٧٩١,٢٣٨    -        ٧٩١,٢٣٨  النقد يف الصندوق
    ١١٧,٨٥٧,٨٧٧    ٧,٦٧٤,٠١٢    ١١٠,١٨٣,٨٦٥  لدى املصارفحسابات جارية 

    ٥٥٧,٦٧٦,١١١    ٥٣٢,٦٧٦,١١١    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  أقلأو  فرتة ثالثة أشهري خالل صلودائع استحقاقها األ

  ٦٧٦,٣٢٥,٢٢٦    ٥٤٠,٣٥٠,١٢٣    ١٣٥,٩٧٥,١٠٣    

للدوالر  %٢,٧٩-٢,٧٢للرية السورية و %٧,٢٥-٧عدل مب أقلأو  ي خالل فرتة ثالثة أشهرصلودائع استحقاقها األبلغ معدل الفائدة على 
  .)٢٠١٨ول كانون األ  ٣١كما يف للدوالر األمريكي   %٢,٥١-٢,٣٩للرية السورية و %٧مقابل ( ٢٠١٩ول كانون األ  ٣١األمريكي كما يف 

  

 
  المصارف دىل ألجل ودائع  -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٩٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧    -      ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧  ودائع تستحق خالل سنة
    -      -      -    ودائع تستحق خالل أكثر من سنة

  ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧    -      ٥٤,٩٨٣,٠١٧١,٩    
  

    ٨٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ١,٥٢٨,٥٦١,٨٥٠    ٦٦,٧٠١,٤٥٦    ١,٤٦١,٨٦٠,٣٩٤  ودائع تستحق خالل سنة
    ٥٥٥,٨٨٦,٥٠٢    -      ٥٥٥,٨٨٦,٥٠٢  ودائع تستحق خالل أكثر من سنة

  ٢,٠٨٤,٤٤٨,٣٥٢    ٦٦,٧٠١,٤٥٦    ٢,٠١٧,٧٤٦,٨٩٦    

معدل فائدة  (مقابل ٢٠١٩ول كانون األ  ٣١ كما يف للرية السورية %٨و %٧,١٥لدى املصارف بني  تراوح معدل الفائدة على الودائع ألجل
  .)٢٠١٨ول كانون األ  ٣١كما يف للدوالر األمريكي   %٣,١٣و للرية السورية %١١,٥و %٧,١٥بني 
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  مالية محددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات   -٧

  يتكون مما يلي:و لألوراق املالية ميثل هذا البند قيمة أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق 
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٨٢٠١   ٩٢٠١    

  .س.ل      .س.ل    كلفة:ال
    ٨٠,٧٣٢,٦٣٣        ٨٠,٧٣٢,٦٣٣    لسنةالرصيد يف بداية ا  
  استثمارات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة  
    -          ٩,٩٤٨,٣٦٩    من خالل الدخل الشامل اآلخر مشرتاة     

اية السنة         ٨٠,٧٣٢,٦٣٣        ٩٠,٦٨١,٠٠٢    الرصيد يف 
  :التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات

      ١٧٢,٦٣٧,١٤٧        ٢١٦,١٦٤,٥١٩    الرصيد يف بداية السنة  
      ٤٣,٥٢٧,٣٧٢    )  ١٢,٥٤٠,٢٥٧(   التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات  
اية السنة         ٢١٦,١٦٤,٥١٩        ٢٠٣,٦٢٤,٢٦٢    )٢٤(إيضاح  الرصيد يف 
      ٢٩٦,٨٩٧,١٥٢        ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤     
  
  تأمين ووكالء وسطاء، مدينون عمالء  -٨

  ما يلي:ها كتنزيـل مؤونة الديون املشكوك فيطاء ووكالء تأمني بالصايف بعد يظهر رصيد عمالء مدينون ووس
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٨٢٠١   ٩٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      

      ١٠٣,٧٧٧,٦٠١        ١٥٠,٦٣٩,٨٤٠    عمالء مدينون  
      ٦,٨٠٦,٦٦٧        ٨,٧٦٨,٥٢٤    وكالء تأمنيو  وسطاء  
      ١١٠,٥٨٤,٢٦٨        ١٥٩,٤٠٨,٣٦٤      
  )  ١٧,٠٠٠,٠٠٠(  )  ١٧,٠٠٠,٠٠٠(  فيهامشكوك ديون  خمصص  
      ٩٣,٥٨٤,٢٦٨        ١٤٢,٤٠٨,٣٦٤      
  
  حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين  -٩

  ميثل هذا البند أرصدة مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني.
  يوم.  ٦٠إن أعمار هذه الذمم ال تتجاوز 

  .٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف شركات   عشرتأمني من أصل الث شركات ثترتكز يف من هذه األرصدة  %٩١إن 
  



 

 - ٢٤ -

  
  ةوالحسابي الفنية اتاالحتياطي من التأمين معيدي حصة  -١٠

 مما يلي:هذا البند  يتكون

    ٩٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في    
      حصة معيدي التأمين                
       دثتطالبات حممن      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية    ات غير مكتسبةإيرادمن     

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    فرع التأمين:
    ٢١,٣٦٩,٢٨٣    -      ١٦,٢٣١,٧٣٩    ٥,١٣٧,٥٤٤  احلياة (احتياطي حسايب)

    ٩,٧٠٦,٥٧٥    ١,٨٢٩,٨٧٧    ١,٧٧٧,١٠٨    ٦,٠٩٩,٥٩٠  البحري
    ١٤٨,٩٣٢,٩٧٦    ١٩,٢٨٤,٨٦٠    ١٢٨,٥٦٥,٧٣٦    ١,٠٨٢,٣٨٠  شامل سيارات 
    ١٦,٢٢٣,٥٩٠    -      ١٦,٢٢٣,٥٩٠    -    إلزامي سيارات

    ٢٥٨,٢٣٢,٠٨٣    ٣٥,٩٩٣,١٨٩    ٤٨,٧٣٠,٨٧٣    ١٧٣,٥٠٨,٠٢١  الصحي
    ٣٤,٦٠٨,٦٢٢    ٣,٧٧٧,٩٠٨    ٢٥,١٨٦,٠٥٠    ٥,٦٤٤,٦٦٤  احلريق

    -      -      -      -    اهلندسي
    ٤,٧٦٢,٩٢٩      ٦٠٣,٥٧٩    -      ٤,١٥٩,٣٥٠  السفر

      ٤٩٩,٤٦٣      ٥٧,٧٥٠      ٣٨٥,٠٠٠      ٥٦,٧١٣  السرقة 
    -      -      -      -    املسؤوليات

    ٦,٣٢٤,٧٤٢      ٧٠١,٦٢٠      ١٠,١٦٤    ٥,٦١٢,٩٥٨  احلوادث الشخصية
    ٣٧,١٧١,٦٠٠    ٥,٨٦٩,٢٠٠    -      ٣١,٣٠٢,٤٠٠  وثائق تأمني املصارف الشاملة

      ٢٣٧,٩٤١      ٣٧,٥٧٠    -        ٢٠٠,٣٧١  احلوادث العامة

  ٥٣٨,٠٦٩,٨٠٤    ٦٨,١٥٥,٥٥٣    ٢٣٧,١١٠,٢٦٠    ٢٣٢,٨٠٣,٩٩١    
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    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
      حصة معيدي التأمين من                
       دثتمطالبات ح     حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية    ات غير مكتسبةإيرادمن     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  فرع التأمين:
    ٧,٠١٣,١٢٠    -      ١,٠٨١,٨٨٩    ٥,٩٣١,٢٣١  احلياة (احتياطي حسايب)

    ٢٨,٨٨٩,٧٢٤    ٢,٩٢٣,٥٨٩    ١٩,٤٩٠,٥٩٧    ٦,٤٧٥,٥٣٨  البحري
    ١٤٧,٢١٩,٤٧٨    ١٩,٠٥٩,٣١٨    ١٢٧,٠٦٢,١١٨    ١,٠٩٨,٠٤٢  شامل سيارات 
    ٣٢,٣٩٠,٦٧٩      ٩٨٠,٩٨٩    ٣١,٤٠٩,٦٩٠    -    إلزامي سيارات

    ١٩٩,٨١٦,٨٥٣    ٢٤,٧٧٠,٧٣٦    ٣٩,٧٧٠,١٢٩    ١٣٥,٢٧٥,٩٨٨  الصحي
    ١٠,٣١٧,٥٧٧      ٨٠٨,٤٥١    ٥,٣٨٩,٦٧٠    ٤,١١٩,٤٥٦  احلريق

      ١٥,٧٠٦      ٢,٠٤٩      ١٣,٦٥٧    -    اهلندسي
    ٥,٩٠٩,١٣١      ٧٠٣,٤١٤    -      ٥,٢٠٥,٧١٧  السفر
    -      -      -      -    السرقة

    -      -      -      -    املسؤوليات
    ٣,٦٧٧,٤٧٨      ٤٠٨,٥٢٩      ٧١٤    ٣,٢٦٨,٢٣٥  ةاحلوادث الشخصي

    ٧٦,٨٥٣,١٤٨    ٧,٤٦٠,٣١٠    ٢٩,٦٠٤,٥١٨    ٣٩,٧٨٨,٣٢٠  وثائق تأمني املصارف الشاملة
      ٩٨١,١٢٥      ١٠٥,٠٠٠      ٧٠٠,٠٠٠      ١٧٦,١٢٥  احلوادث العامة

  ٥١٣,٠٨٤,٠١٩    ٥٧,٢٢٢,٣٨٥    ٢٥٤,٥٢٢,٩٨٢    ٢٠١,٣٣٨,٦٥٢    
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  ذات عالقة أطراف عم وعمليات ودائنة مدينة أرصدة  -١١

  .و الشركات ذات امللكية و السيطرة املشرتكة املسامهني من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة وكبار ذات العالقةتتألف األطراف 
  :األطراف ذات العالقة مع األرصدة املدينة والدائنةفيما يلي ملخص 

    األول كانون ٣١ في كما      
     ٨٢٠١   ٩٢٠١    

    .س.ل      .س.ل      
  ذات عالقة أطراف -مدينة ذمم
    ٢,٤٨٤,٣٨١    -    شركة حتت سيطرة مشرتكة  املهجر للخدمات املالية احملدودة املسؤوليةو  سورية  
    ٨,٩٢١,٠٧٢    ١٣,١٧٣,٧١٢  شركة حتت سيطرة مشرتكة  .م.م.ش واملهجر سورية بنك  
      ٦١٧,٣٠٨      ٩٨,٧٤٦    اإلدارة جملس أعضاء  
      ٧٦١,٠٢٢١٢,    ١٣,٢٧٢,٤٥٨    
  ذات عالقة أطراف -دائنة ذمم
    ٩١,٤٩٨,٠١٨    ٩١,٤٩٧,٠٣٩  شركة حتت سيطرة مشرتكة  ل.م.آروب لبنان ش  
      ٩١,٤٩٨,٠١٨    ٩١,٤٩٧,٠٣٩    

    ٢٢٤,٩٥٣,٦١١    ٢٢٠,٧٧٣,٩٠٦  ودائع ألجل لدى املصارف)ضمن ( مقيم مقرب مصرف يف ألجل ودائع

  :ذات العالقة األطراف مع التعامل ملخص يلي فيما
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة    
   ٨٢٠١   ٩٢٠١    

  .س.ل      .س.ل    الدخل بيان
      ١٨٣,٧٩٩,٨٩٩        ١٧٣,٣١١,٨٧٤    تأمني أقساط اتإيراد صايف  
  )  ٢٣,٤١١,٣٤٩(  )  ٣٠,٩٩٧,٤١٩(  مطالبات مدفوعة  
      ٧,٨٢٤,٦٥٨        -      إجيار مكتب يعفور اتإيراد  
      ٦,٣٨٣,٦٦٠        ٧,٧٩٩,١١٨    مقيم مقرب مصرف لدى ودائع من فوائد اتإيراد  
  )  ١,٢٧٣,١٩٥(  )  ٢,٣٥٥,٩٧٥(  واملهجر سورية بنك فروع يف التأمني أعمال ممارسة لقاء مصاريف  
  )  ٤٧,٠٢٦,٥٦٥(  )  ٥٤,١٩٣,٩٣٨(  العليا اإلدارة وحوافز وأتعاب رواتب مصاريف  

 من فروع املصرف ملمارسة أعمال التأمني وإصدار ١٢ من قبل الشركة يف وقعت الشركة اتفاقية مع بنك سورية واملهجر تسمح بوجود مندوبني
 وقدره مبلغاً وبلغت هذه املصاريف  .باملئة على التأمني البحري ٥ما عدا التأمني البحري و مجايل األقساط املكتتبةإباملئة من  ١٠البوالص وذلك لقاء 

  للسنة املنتهية يف لرية سورية ١,٢٧٣,١٩٥مقابل ( ٢٠١٩ول ون األكان  ٣١ خالل السنة املنتهية فـي لرية سورية ٢,٣٥٥,٩٧٥
  .عموالت املدفوعة ومصاريف اإلنتاج األخرى) قيدت يف حساب ال٢٠١٨ول كانون األ  ٣١

  عام واليت تتألف من املدير ال ٢٠١٩ول كانون األ  ٣١املبالغ املدفوعة لإلدارة العليا حىت تاريخ ، دارةتعكس مصاريف رواتب وأتعاب اإل
  ومدراء األقسام والفروع.
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  أخرى وموجودات مقبوضة غير مستحقة فوائد  -١٢
    األول كانون ٣١ في كما    يتكون هذا البند مما يلي:

     ١٨٢٠   ٩٢٠١    
  .س.ل      .س.ل    

      ٩٦,٠٥٣,٩٠٢        ٦٦,٧٤٦,٩٤٠    ألجل ودائع على مقبوضة وغري مستحقة فوائد  
      ٢٠,٢٣١,٠٩٣        ٢٠,٢٠٣,٢٩٨    مسبقاً  مدفوعة نفقات  
     ١٦,٧٥١,٢٤٤        ١٧,٧٣٩,٢٩٤    للموظفني مقدمة دفعات  
      ١٠,٠٧١,٥٩٥        ١٦,٨١٩,٣٨٦    مقدماً  مدفوعة قانونية مصاريف  
        ٦٩٧,٦٣٨          ٧٠٨,٨٥٨    أخرى مدينة ذمم  
      ١٤٣,٨٠٥,٤٧٢        ١٢٢,٢١٧,٧٧٦      
 
  عقاريةاستثمارات   -١٣

  يلي: تتلخص حركة االستثمارات العقارية كما
    المجموع          تحسينات وإكساءات          البناء        
    ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  :التاريخية الكلفة
    ٢٩٦,٨٨٥,٧٢٠        ٢٣,١١٢,٢٣٠        ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠    ٢٠١٨ثاين ال كانون ١ رصيدال

  )    ٣٦٨,٠٠٠(  )    ٣٦٨,٠٠٠(      -      التحويالت
    ٢٩٦,٥١٧,٧٢٠        ٠٢٢,٧٤٤,٢٣        ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠    ٨٢٠١ األول كانون ٣١ رصيدال
   ٢٩٦,٥١٧,٧٢٠        ٢٢,٧٤٤,٢٣٠        ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠    ٩٢٠١ األول كانون ٣١ رصيدال
  :المتراكمة ستهالكاتاال
  )  ١٦,٤٥١,٤٦٦(  )  ٢,٨٠٧,٦٨٢(  )    ١٣,٦٤٣,٧٨٤(  ٢٠١٨ثاين ال كانون ١ رصيدال

  )  ٧,٧٦١,٩٩٤(  )  ٢,٢٨٦,٥٢٢(  )    ٥,٤٧٥,٤٧٢(  سنةال أعباء، اإلضافات
      ٦٥,٤٩٤          ٦٥,٤٩٤        -      التحويالت

  )  ٢٤,١٤٧,٩٦٦(  )  ٥,٠٢٨,٧١٠(  )    ١٩,١١٩,٢٥٦(  ٨٢٠١األول  كانون ٣١ رصيدال
  )  ٧,٧٤٩,٨٩٤(  )  ٢,٢٧٤,٤٢٢(  )    ٥,٤٧٥,٤٧٢(  سنةال أعباء، اإلضافات

  )  ٣١,٨٩٧,٨٦٠(  )  ٧,٣٠٣,١٣٢(  )    ٢٤,٥٩٤,٧٢٨(  ٩٢٠١األول  كانون ٣١ رصيدال
  :الدفترية القيمة صافي

    ٢٦٤,٦١٩,٨٦٠        ١٥,٤٤١,٠٩٨        ٢٤٩,١٧٨,٧٦٢    ٩٢٠١األول  كانون ٣١ رصيدلا
      ٢٧٢,٣٦٩,٧٥٤        ١٧,٧١٥,٥٢٠        ٢٥٤,٦٥٤,٢٣٤    ٨٢٠١األول  كانون ٣١ رصيدال

عادلة هلا مبلغ ة الوبلغت القيم شركسية -الثاين يف حي أبو رمانةو  البوابة الثامنة -تتكون االستثمارات العقارية من عقارين األول يف يعفور
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,٤١١,٤٥٠,٠٠٠(مقابل مبلغ  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٠٣٩,٢٠٠,٠٠٠

ات ادإير مت قيدها ضمن بند  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية للسنة املنتهية يف  ٨٥,١٥٠,٥٠٤العقارية مبلغ  االستثماراتبلغت عوائد إجيار 
  ).٣٥أخرى (إيضاح رقم 
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  )المتراكم االستهالك تنـزيل بعد( المادية الثابتة الموجودات  -٤١

    يلي: يتكون هذا البند مما
  على مباني  تحسينات                                    
    ممارسة مملوكة بغرض      تحسينات            وازمل                  
    المجموع      الشركةأعمال        مباني مستأجرةعلى       لسياراتا      ومكتبيةمعلوماتية       األثاث والمفروشات      المباني      
    ل.س.      .ل.س      .سل.      .ل.س      .ل.س      .ل.س      .ل.س      

  الكلفة التاريخية:
    ٥٧٧,٥٥٥,٦٥٠        ٣٨,٧٢٥,٢٤١        ٢٨٥,١٧٤,١٨        ٥,٦٨٣,٠٠٠        ٤١٧,٣١٨,٦٧        ١٤٨,٦٠٠,١٨        ٥٠٢,٠٥٤,٤٨٦    ٨٢٠١الثاين كانون   ١، الرصيد
    ٧,٠٢١,٣٥٠          ٢١٠,٠٠٠        -          -          ٥,٠٥٣,٣٥٠        ١,٧٥٨,٠٠٠        -      اتاإلضاف

      ٣٦٨,٠٠٠        -          -          -          -          ٣٦٨,٠٠٠        -      التحويالت
  )    ٤٨٦,٠٠٠(      -          -          -      )  ٤٨٦,٠٠٠(      -          -      االستبعادات

    ٦٥٧,٤٥٨,٩٢٧        ٣٨,٩٣٥,٢٤١        ١٨,١٧٤,٢٨٥        ٥,٦٨٣,٠٠٠        ٧١,٨٨٥,٧٦٧        ٢٠,٧٢٦,١٤٨        ٥٠٢,٠٥٤,٤٨٦    ٢٠١٨كانون األول   ٣١، الرصيد
    ٧,٦٠٢,٧٠٠          ٤٢٠,٠٠٠        -          -          ٤,٦٨٢,٧٠٠        ٢,٥٠٠,٠٠٠        -      اإلضافات

    
    ٦٦٥,٠٦١,٦٢٧        ٤١٣٩,٣٥٥,٢        ١٨,١٧٤,٢٨٥        ٥,٦٨٣,٠٠٠        ٧٦,٥٦٨,٤٦٧        ٢٣,٢٢٦,١٤٨        ٥٠٢,٠٥٤,٤٨٦    ٩٢٠١كانون األول   ٣١، الرصيد
  ستهالكات المتراكمة:اال

  )  ١٥٤,٠٧٧,٣٣٢(  )  ٦,٢١٨,٥٧٢(  )    ١٨,٠٤٣,٢٦٣(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٥٨,٤٥٨,٨٠٦(  )  ١٦,٧٦١,٧٣٦(  )  ٤٨,٩١١,٩٥٥(  ٢٠١٨كانون الثاين   ١، الرصيد
  )  ٢٠,٠٩٨,٨٣٥(  )  ٣,٨٧١,٤٧٤(  )    ١٠٧,٠١٩    (      -      )  ٤,٦٦٤,٣٦٥(  )  ١,٤١٤,٨٨٠(  )  ١٠,٠٤١,٠٩٧(  أعباء السنة -اإلضافات
  )    ٦٥,٤٩٤  (      -          -          -          -      )    ٦٥,٤٩٤(      -      التحويالت
      ٤٨,٥٩٥        -          -          -            ٤٨,٥٩٥        -          -      االستبعادات

  )  ١٧٤,١٩٣,٠٦٦(  )  ١٠,٠٩٠,٠٤٦(  )    ١٨,١٥٠,٢٨٢(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٦٣,٠٧٤,٥٧٦(  )  ١٨,٢٤٢,١١٠(  )  ٥٨,٩٥٣,٠٥٢(  ٢٠١٨كانون األول   ٣١، الرصيد
  )  ٢٠,٥٤٣,١٣١(  )  ٣,٩٢٠,٦١٠(  )      ٩,٨٤٣  (      -      )  ٥,٠٦٠,٠٧١(  )  ١,٥١١,٥١٠(  )  ١٠,٠٤١,٠٩٧(  أعباء السنة -اإلضافات
  )  ١٩٤,٧٣٦,١٩٧(  )  ١٠,٦٥٦١٤,٠(  )    ١٨,١٦٠,١٢٥(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٦٨,١٣٤,٦٤٧(  )  ١٩,٧٥٣,٦٢٠(  )  ٦٨,٩٩٤,١٤٩(  ٩٢٠١كانون األول   ٣١، الرصيد

  :صافي القيمة الدفترية

    ٤٧٠,٣٢٥,٤٣٠        ٢٥,٣٤٤,٥٨٥        ١٤,١٦٠        -          ٨,٤٣٣,٨٢٠        ٣,٤٧٢,٥٢٨        ٤٣٣,٠٦٠,٣٣٧    ٩٢٠١كانون األول   ٣١، الرصيد

    ٤٨٣,٢٦٥,٨٦١        ٥٢٨,٨٤٥,١٩        ٢٤,٠٠٣        -          ٨,٨١١,١٩١        ٢,٤٨٤,٠٣٨        ٤٤٣,١٠١,٤٣٤    ٨٢٠١كانون األول   ٣١، الرصيد
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  املوجودات الثابتة املادية كما يلي: استبدالحتساب اخلسائر الناجتة عن مت ا
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
          ٢٠١٨          ٩٢٠١    
    ل.س.          ل.س.          

        ٩٦٣,٥٠٠        -      قيمة األصل اجلديد
 )    ٥٩٩,٠٠٠(      -      األصل ستبدالال املدفوعات النقدية

          -        ٣٦٤,٥٠٠      
  ينزل منها:

       ٤٨٦,٠٠٠        -      القدميالتكلفة التارخيية لألصل   
  )    ٤٨,٥٩٥(      -      القدمياالستهالك املرتاكم لألصل   
        ٤٣٧,٤٠٥        -      القدميالقيمة الدفرتية لألصل   

  )    ٧٢,٩٠٥(      -      موجودات ثابتة استبدالالناجتة عن اخلسائر 
  
  التأمين على شرافاإل هيئة لصالح دةمجم وديعة  -١٥

مليون لرية سورية  ٢ تلتزم شركات التأمني بأن تودع باسم اهليئة يف أحد املصارف السورية املرخصة مبلغ، ٢٠٠٥لعام  ٤٣وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 
  .مليون لرية سورية ٢٥ما تودعه لكـل األنـواع علـى على أن ال يزيد جمموع ، وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمني الذي ترغب مبزاولته

  
   عادة التأمينإو  التأمين شركاتل دائنة حسابات  -٦١

بات شركات إىل حسا ةضافاحلسابية باإلالفنية و ميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من اإلحتياطيات 
  اليت تتلخص مبا يلي:و   إعادة التأمني اجلارية

  مستحقات شركات إعادة التأمني. -
  حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي التقين (سنة واحدة). -
  أشهر). ٣حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حتت التسوية (  -
  ومل يبلغ عنها (سنة واحدة). حدثتحسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات -

من  %٣,٥ الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها وتبلغ نسبة الفائدة املتفق عليها يف العام احلايلتقوم 
  .الدخل الشاملرصيد هذه احلسابات تدفع للشركات عند حترير رصيدها وتسجل يف بيان 

  
  وسطاء تأمينو  عمالء دائنون  -١٧

  د مما يلي:يتكون هذا البن
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٨٢٠١   ٩٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      

    ٤,٢٨٧,٢٣٥    ٣,٥٠٣,٩١٦  دائنون عمالء  
    ٣٠,١٨١,٢٨١    ٤٠,٩٥٧,٤٣١  وسطاء  
    ٣٤,٤٦٨,٥١٦    ٤٤,٤٦١,٣٤٧    
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  الحسابيةو  الفنية اإلحتياطيات  -١٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٩٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في    
       حدثتمطالبات                 
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية      ات غير مكتسبةإيراد    
  .س.ل     ل.س.      .س.ل      .س.ل    

  فرع التأمين:
    ٨١,٦٨٣,٤٠٠    -      ١٩,٢٨١,٠٥٤    ٦٢,٤٠٢,٣٤٦  احلياة (احتياطي حسايب)

    ١٠,٢٦٨,٦٨١    ١,٨٩٠,١٢٨    ٢,٠٧٨,١٢٥    ٦,٣٠٠,٤٢٨  البحري
    ٤٦٨,٧٧٤,١٢٥    ٥٢,١٥٧,٤٩٠    ٣٤٧,٧١٦,٥٩٩    ٦٨,٩٠٠,٠٣٦  شامل سيارات
    ٦٢٠,٤٨٥,٩١٣    ٣٧,٧١١,٥٩٣    ٥٣٢,١١٣,٠١٤    ٥٠,٦٦١,٣٠٦  إلزامي سيارات

    ٤١٣,٩٢٤,٦٥٤    ٥١,٤١٩,٢٢٦    ٦٩,٦٢٠,٥٣٦    ٢٩٢,٨٨٤,٨٩٢  لصحيا
    ٣٧,٦١٤,٤٣٤    ٤,١٤١,٣٥٠    ٢٧,٦٠٩,٠٠٠    ٥,٨٦٤,٠٨٤  احلريق

    -      -      -      -    اهلندسي
    ٦,٧١٢,٦٠٥      ٨٥٧,٦٥٥    -      ٥,٨٥٤,٩٥٠  السفر
      ٦٩٥,٥١٤      ٨٢,٥٠٠      ٥٥٠,٠٠٠      ٦٣,٠١٤  السرقة

      ٢٧٢,٩٤٨      ٤٣,٠٩٧    -        ٢٢٩,٨٥١  املسؤوليات
    ٩,٠٠٨,٤٠٠      ٩٩٨,٢٨٧      ٢٣,٨٢٠    ٧,٩٨٦,٢٩٣  احلوادث الشخصية

    ٤٠,٧٦٧,٧٦٦    ٦,٤٣٧,٠١٦    -      ٣٤,٣٣٠,٧٥٠  وثائق تأمني املصارف الشاملة
      ٤٣٤,٧٢٧      ٦٠,٧٤٦      ٥٠,٠٠٠      ٣٢٣,٩٨١  ةلعاماحلوادث ا

  ١,٦٩٠,٦٤٣,١٦٧    ١٥٥,٧٩٩,٠٨٨    ٩٩٩,٠٤٢,١٤٨    ٥٣٥,٨٠١,٩٣١    
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    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
       حدثتمطالبات                 
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية      ات غير مكتسبةإيراد    
  .س.ل     ل.س.      .س.ل      .س.ل    

  التأمين: فرع
    ٦٣,٤٨٤,١٦٦    -      ١,٥٤٥,٥٥٥    ٦١,٩٣٨,٦١١  احلياة (احتياطي حسايب)

    ٣٥,٢٩٢,٧٦٧    ٣,٥١١,٦٣٩    ٢٣,٤١٠,٩٢٥    ٨,٣٧٠,٢٠٣  البحري
    ٤٨٨,٣٢٧,٤١٧    ٥٦,٥٤٩,٠٨٧    ٣٧٦,٩٩٣,٩١٤    ٥٤,٧٨٤,٤١٦  شامل سيارات
    ٧٠٠,٣٩٨,٤٨٤    ٤٦,٠٩٢,٥٠٥    ٦١٦,٧٧٦,١٩٢    ٣٧,٥٢٩,٧٨٧  إلزامي سيارات

    ٣٢١,٩٣٧,٨٢٦    ٣٥,٦٦٦,٨٩٣    ٥٦,٨١٤,٤٧١    ٢٢٩,٤٥٦,٤٦٢  لصحيا
    ١٢,٦٤٤,٢٢٠    ١,٠٦١,٨٥٠    ٧,٠٧٩,٠٠٠    ٤,٥٠٣,٣٧٠  احلريق

      ١٧,٤٩٦      ٢,٢٨٢      ١٥,٢١٤    -    اهلندسي
    ٨,٠٥٩,٦٩٧      ٩٩٦,٨٨٧    -      ٧,٠٦٢,٨١٠  السفر
    -      -      -      -    السرقة

    -      -      -      -    املسؤوليات
    ٦,٢٤٩,٥٩٣      ٦٩٤,٢٨٦      ١,٠٢٠    ٥,٥٥٤,٢٨٧  احلوادث الشخصية

    ٨٠,٨٩٢,٩٢٨    ٧,٨٥٢,١٤٩    ٣١,١٦٢,٦٥٠    ٤١,٨٧٨,١٢٩  وثائق تأمني املصارف الشاملة
    ١,٦٤٦,٥٨٥      ١٥٧,٥٠٠    ١,٠٥٠,٠٠٠      ٤٣٩,٠٨٥  ةاحلوادث العام

  ١,٧١٨,٩٥١,١٧٩    ١٥٢,٥٨٥,٠٧٨    ١,١١٤,٨٤٨,٩٤١    ٤٥١,٥١٧,١٦٠    
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  مختلفون ودائنون دائنة ذمم  -١٩

  تكون هذا البند مما يلي:ي
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٨٢٠١   ٩٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      

    ٧٤,٨١٢,٩١٨    ٥٤,١٢١,٤٤٠  أرباح مستحقة التوزيع
    ٣٣,٥٧٠,٥١٠    ٣٥,٥١٦,٣٢٥  مكافآت مستحقة
    ١١,٦٥٥,٢٥٤    -    عموالت مستحقة 

    ١,٤٢٢,٠٠٠    ١,٤٢٢,٠٠٠  خمصص دعاوى قضائية 
    ٧٩,٢٥١,٤٧٧    ٨٠,٦٥٢,٧١٩  نفقات مستحقة

    ٣٢,٧٥٥,٠٥٨    ٦٢,٩١٩,٣٤٨  أرصدة دائنة أخرى
    ٦,٩٥٤,٣٧٦    ٨,٨٤٢,٢٧٤  طوابع ورسوم تأمني

    ١٦,٨٧٤,٩٤٥    ٢٢,١٥١,٩٦٥  ضريبة الرواتب واألجور
      ١٨٧,٥٠٠    -    *القانونني حصة اهليئة من بدالت أتعاب احملاسبني

    ١,٦٦٧,٥٨٩    ٢,١١٢,٠٧٢  التأمينات االجتماعية
    ٢٥٩,١٥١,٦٢٧    ٨,١٤٣٢٦٧,٧٣    

  ٢٠١٩ ولكانون األ  ١٥بتاريخ  ٢٠١٩مت سداد أتعاب احملاسبني القانونيني عن عام. 

  
  المطلوبات الضريبية المؤجلة  -٢٠

  يتكون هذا البند ممايلي:
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٨٢٠١   ٩٢٠١    
  .س.ل      .س.ل    
    ٢٥,٨٩٥,٥٧٣    ٣٢,٤٢٤,٦٧٨  السنةالرصيد يف بداية 

  يف القيمة العادلة لإلستثماراتاملرتاكم ناجتة عن التغري الضريبية ال
    ٦,٥٢٩,١٠٥  )  ١,٨٨١,٠٣٩(  املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

اية السنة     ٣٢,٤٢٤,٦٧٨    ٣٠,٥٤٣,٦٣٩  الرصيد يف 
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  :لشامل اآلخراملالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل ايمة العادلة لالستثمارات يف القاملرتاكم مت احتساب الضريبة الناجتة عن التغري 
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٨٢٠١   ٩٢٠١    
  .س.ل      .س.ل    

  املالية احملددةيف القيمة العادلة لالستثمارات املرتاكم التغري 
    ٤٣,٥٢٧,٣٧٢    )  ١٢,٥٤٠,٢٥٧(  )٧(إيضاح  اآلخر على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

  )  ٦,٥٢٩,١٠٥(      ١,٨٨١,٠٣٩    )%١٥الضريبة (
  املالية احملددة يف القيمة العادلة لالستثمارات املرتاكم صايف التغري 

    ٣٦,٩٩٨,٢٦٧    )  ١٠,٦٥٩,٢١٨(  على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  الضريبية املؤجلة كمايلي: املطلوباتحيث مت احتساب رصيد 
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٨٢٠١   ٩١٠٢    
  .س.ل      .س.ل    

  يف القيمة العادلة لإلستثماراتاملرتاكم التغري 
      ٢١٦,١٦٤,٥١٩        ٢٠٣,٦٢٤,٢٦٢    املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

      %١٥          %١٥      معدل ضريبة الدخل
  لإلستثمارات يف القيمة العادلة زيادةاملطلوبات الضريبية املؤجلة الناجتة عن ال

     ٣٢,٤٢٤,٦٧٨        ٣٠,٥٤٣,٦٣٩    املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

   



 

 - ٣٤ -

  الدخل ضريبةمؤونة   -١٢
رباح اخلاضعة باملئة من صايف األ١٥والذي حدد الضريبة مبعدل  ٢٠٠٥للعام  ٤٣عي رقم يتم تشكيل مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشري

  .ضافات أخرىإبدون أية ، للضريبة
نظمة أليتم إخضاع نتيجة أعمال السنة للتعديالت للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريبة وذلك بسبب اختالف املعايري الدولية للتقارير املالية عن ا

      ة وخاصة بالنسبة ملصاريف التأسيس ومؤونة الديون املشكوك بتحصيلها وهي كالتايل:الضريبية السوري
  

     ٨٢٠١   ٩٢٠١    
  .س.ل      .س.ل     

      ٤٧,٢٠٢,٤٨٦        ٧٨,٤٣٦,٩٨٩    أرباح السنة قبل الضريبة
  يضاف 

        ٣١١,٦٥٨          ٥٥٥,٥٨٩    ضريبة ريع عقارات  
      ٣,٩٨٧,٩٨٢        ١٠,٢١٨,٣٠٤    ضريبة تأجري عقار للشركة  
      ١٥,٥١٦,٥٦٩        ٢١,٧١١,٦٠١    ستهالك املباينا  
  )    ٨٧٣,٨٩٦(  )    ٧٧٥,٦٣٨(  السنة الغري حمققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرف خسائر  

  ينـزل 
  )  ٣٣,٢٣٢,٤١٠(  )  ٨٥,١٥٠,٥٠٤(  مة التأجريية للعقار اخلاص بالسنةالقي إيراد  

      ١٢,٣٨٩٣٢,٩        ٢٤,٩٩٦,٣٤١    رباح اخلاضعة للضريبةاأل
      ٤,٩٣٦,٨٥٨        ٣,٧٤٩,٤٥١    )%١٥ضريبة الدخل (

        ٤٩٣,٦٨٦          ٣٧٤,٩٤٥    )%١٠( مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار

      ٥,٤٣٠,٥٤٤        ٤,١٢٤,٣٩٦    وإعادة اإلعمار مؤونة ضريبة الدخل
  

  إن حركة مؤونة ضريبة الدخل هي كالتايل:
     ٨٢٠١   ٩٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      
      ٢٠,٠٧٢,٢٤١        ٥,٤٣٠,٥٤٤    لسنةالرصيد يف بدية ا
  )  ٢٠,٠٧٢,٢٤١(  )  ٥,٤٣٠,٥٤٤(  سنةاملدفوع خالل ال
    ٥,٤٣٠,٥٤٤        ٤,١٢٤,٣٩٦    سنةإضافات خالل ال

اية السنة      ٥,٤٣٠,٥٤٤        ٤,١٢٤,٣٩٦    الرصيد يف 
   



 

 - ٣٥ -

  المال رأس  -٢٢

 م الواحدسهة سورية لللري  ٥٠٠ية مسة امم بقيهس  ٢,٠٠٠,٠٠٠ع على ز ة سورية مو لري  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ هال مقدار مست الشركة برأستأس -
 .بالكامل مدفوعو  مرخص

سهم تعديل القيمة األمسية لسهم الشركة لتصبح مائة لرية سورية لليف اجتماع اهليئة العامة غري العادية قررت الشركة  ٢٠١٢ نيسان ٢٤بتاريخ  -
وذلك متاشياً مع أحكام  لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠هم بقيمة امسية س١٠,٠٠٠,٠٠٠ الشركةالواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم 

  .٢٠١١لعام  ٢٩من املرسوم التشريعي رقم  ٩١املادة 
م على تعديل القيمة اإلمسية لسهم الشركة السورية الدولية  /)٣٢وافق جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم ( -

روب سورية لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة عشرة ماليني سهم بقيمة إمجالية آ –للتأمني 
اية يوم األربعاء   .مليار لرية سورية كما حدد القرار املذكور تاريخ تنفيذ تعديل القيمة اإلمسية ألسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية يف 

  .٢٠١٢ران حزي ٦
عن طريق  ركةشوقررت زيادة رأس مال الشركة عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية لل، ٢٠١٨نيسان  ٢٥بتاريخ  -

غ ليصبح رأمسال الشركة بعد الزيادة مبل، لرية سورية إىل رأس املال ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠األرباح املرتاكمة مببلغ وقدره جزء من ضم 
ع سهم بواق سهم بقيمة مائة لرية سورية للسهم الواحد وتوزيع األسهم النامجة جماناً  ١١,٠٠٠,٠٠٠موزع على سورية لرية  ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

)/م من جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية ٨١صدر قرار رقم (، ٢٠١٨متوز  ٢بتاريخ و ، سهم حاليةأمنحة واحد لكل عشرة 
  قة على الزيادة املقرتحة.باملواف

ة عن طريق وقررت زيادة رأس مال الشرك، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للشركة، ٢٠١٩نيسان  ٢٤بتاريخ  -
ليصبح رأمسال الشركة ، ملاللرية سورية إىل رأس ا ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ضم كامل رصيد األرباح املدورة وجزء من االحتياطي اخلاص مببلغ وقدره 

لرية سورية للسهم الواحد وتوزيع األسهم  ١٠٠سهم بقيمة  ١٢,١٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠بعد الزيادة مبلغ 
  النامجة جماناً بواقع سهم منحة لكل عشرة أسهم مملوكة حالية وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية.

وزعت ت من جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية باملوافقة على الزيادة املقرتحة)م ١٠٣صدر قرار رقم (، ٢٠١٩متوز  ١٥بتاريخ  -
 كالتايل:  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف مصاريف زيادة رأس املال 

    المبلغ      
    ل.س.      

  ٥٠٦,٢٨٠    رسم الطابع
      ١,٠٠٠,٠٠٠    ة رأس املالبدل تقدمي طلب املوافقة على زياد

  ٣٣٠,٠٠٠    بدل تسجيل األوراق املالية لدى اهليئة
      ٧٧,٠٠٠    تسجيل و إيداع لدى مركز املقاصة و احلفظ املركزي

    ١,٩١٣,٢٨٠      
   



 

 - ٣٦ -

  والخاص القانوني االحتياطي  - ٢٣

قبل  من صـايف األرباح السنوية %١٠  مبعدل االحتياطي القانوين، ٢٠١١شـباط  ٢٤تاريخ ٢٩من قانون الشـركات رقم  ١٩٨و ١٩٧ املوادحددت 
اع يمة االقتطلسابقة على أن التزيد ق. ويتمثل االحتياطي االختياري مببلغ يتم اقتطاعه من أرباح السنوات امن رأ س املال %٢٥حىت بلوغه ، الضـريبة

  .من أرباحها الصافية عن تلك السنة بناًء على قرار اجلمعية العمومية للمسامهني %٢٠عن 
أرباح  استبدالبعد  ٢٠١٩ول كانون األ  ٣١مت ختصيص احتياطي قانوين عن أرباح السنة املنتهية يف  ٢٠١٩ول كانون األ  ٣١يف السنة املنتهية يف 

  لرية سورية. ٧,٧٦٦,١٣٥ عن السنة ليكون مبلغ االحتياطيالصرف غري احملققة  أسعارفروقات 

  
  المالية المحددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرلإلستثمارات التغير المتراكم في القيمة العادلة   -٢٤

  البند ممايلي:يتكون هذا 
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٨٢٠١   ٩١٢٠    
  .س.ل      .س.ل      

  املالية احملددة التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات
      ٢١٦,١٦٤,٥١٩        ٢٠٣,٦٢٤,٢٦٢    )٧(إيضاح  الدخل الشامل اآلخرعلى أساس القيمة العادلة من خالل    

  لإلستثمارات املالية احملددة مطلوبات ضريبية ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة
  )  ٣٢,٤٢٤,٦٧٨(  )  ٣٠,٥٤٣,٦٣٩(   )٢٠(إيضاح على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

      ٨٤١,١٨٣,٧٣٩        ١٧٣,٠٨٠,٦٢٣     

  



 

 - ٣٧ -

  التأمين أقساط صافي  -٢٥

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٩٢٠١ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة        
    صافي      التأمين معيدي حصة      إجمالي          
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  ا املكتتب األقساط
    ١٦,٢٤١,٥٦٦    )  ١٣,٩٥٢,٥٠٦(      ٣٠,١٩٤,٠٧٢    حياة تأمينات  
    ٥١٢,٣٢٤,٢٧٣    )  ٤٢٦,٦٩٧,٣٦٧(      ٩,٠٢١,٦٤٠٩٣    عامة تأمينات  

        ٥٢٨,٥٦٥,٨٣٩    )  ٤٤٠,٦٤٩,٨٧٣(      ٩٦٩,٢١٥,٧١٢      
  مكتسبة غري أقساط احتياطي يف التغري صايف

  )  ١,٢٥٧,٤٢٢(  )    ٧٩٣,٦٨٧(  )    ٤٦٣,٧٣٥(  حياة تأمينات  
  )  ٥١,٥٦٢,٠١٠(      ٣٢,٢٥٩,٠٢٦    )  ٨٣,٨٢١,٠٣٦(  عامة تأمينات  

      )٥٢,٨١٩,٤٣٢(      ٣١,٤٦٥,٣٣٩    )  ١٨٤,٢٨٤,٧٧  (  

        ٧٥,٧٤٦,٤٠٧٤    )  ٤٠٩,١٨٤,٥٣٤(      ٨٨٤,٩٣٠,٩٤١      
  
  
    ٨٢٠١ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة        
    صافي      التأمين معيدي حصة      إجمالي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  ا املكتتب األقساط
    ١٨,٣٠٢,١٥٥    )  ٢٠,٠٠١,٢٨٢(      ٣٨,٣٠٣,٤٣٧    حياة تأمينات  
      ٤٠٧,١٥١,٢٩٢    )  ٣٧٩,١٤٢,٨٩٤(      ٧٨٦,٢٩٤,١٨٦    عامة تأمينات  

        ٤٢٥,٤٥٣,٤٤٧    )  ٣٩٩,١٤٤,١٧٦(      ٨٢٤,٥٩٧,٦٢٣    
  مكتسبة غري أقساط احتياطي يف التغري صايف

  )  ١,٤٠٦,٠٨٧(  )  ٣,٢٥٩,٥٩٣(      ١,٨٥٣,٥٠٦    حياة تأمينات  
    ٥٨,٩٥٨,٥٩٥        ٢١,١٦١,٨٦٤        ٣٧,٧٩٦,٧٣١    عامة تأمينات  

        ٥٧,٥٥٢,٥٠٨      ١٧,٩٠٢,٢٧١        ٣٩,٦٥٠,٢٣٧    

        ٤٨٣,٠٠٥,٩٥٥    )  ٣٨١,٢٤١,٩٠٥(      ٨٦٤,٢٤٧,٨٦٠    

  



 

 - ٣٨ -

  فوائد من ودائع لدى المصارف  -٢٦
  يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    نسبة الفائدة       مبلغ الفائدة       ية صلالعملة األ      لفائدة نسبة ا      مبلغ الفائدة       ية صلالعملة األ    
  %      ل.س.            %      ل.س.          

ا األ     ٧      ٨٥٩,٨٢٧    لرية سورية      ٧,٢٥-٧      ١٠,٢٩٧,٤٤٧      لرية سورية  ية لثالثة أشهرصلودائع استحقاقا
ا األ     ٢,٥١-٢,٣٩      ٩,٧٧٢,٣٢٥    دوالر أمريكي      ٢,٧٩-٢,٧٢      ١٦,٢٤٩,٨٢٥    دوالر أمريكي  ية لثالثة أشهرصلودائع استحقاقا

    ١٠-٧,١٥      ١٣٢,٨٤٩,٥٢٥    لرية سورية      ٨-٧,١٥      ١٥٩,٨٨٥,٤٢٩      لرية سورية  ودائع تستحق خالل سنة
    ٣,١٣      ١,٣٤٤,١٨٤    دوالر أمريكي      ٣,١٣      ١,٩٦٦,١٨١    دوالر أمريكي  ودائع تستحق خالل سنة

    ١١,٥-١٠,٢٥      ٧٩,٧٧٢,٥٣٨    لرية سورية            -        وريةلرية س  سنة أكثر من ودائع تستحق خالل

        ,٢٢٤,٥٩٨,٣٩٩                ٨٨٢٣٩٨,١٨٨        
  



 

- ٣٩ - 

  المطالبات صافي  -٢٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٩٢٠١ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة        
   صافي      التأمين معيدي حصة      إجمالي          
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  دفوعةامل املطالبات  
  )  ١,٥١٥,٧٠٧(      -      )  ١,٥١٥,٧٠٧(  حياة تأمينات  
  )  ٢٢٩,٣٦٨,٩٣٦(      ٢٤٤,٧٤٤,٦٨٠    )  ٤٧٤,١١٣,٦١٦(  عامة تأمينات  

      )٢٣٠,٨٨٤,٦٤٣(      ٢٤٤,٧٤٤,٦٨٠    )  ٤٧٥,٦٢٩,٣٢٣  (  
  التأمني عقود التزامات يف التغري

  )  ٢,٥٨٥,٦٤٩(      ١٥,١٤٩,٨٥٠    )  ١٧,٧٣٥,٤٩٩(  حياة تأمينات  
    ١٠٨,٦٩٨,٨٧٨    )  ٢١,٦٢٩,٤٠٤(      ١٣٠,٣٢٨,٢٨٢    عامة تأمينات  

        ١٠٦,١١٣,٢٢٩    )  ٦,٤٧٩,٥٥٤(      ١١٢,٥٩٢,٧٨٣    

      )١٢٤,٧٧١,٤١٤(      ٢٣٨,٢٦٥,١٢٦    )  ٣٦٣,٠٣٦,٥٤٠  (  
  

    ٨٢٠١ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة        
   صافي      التأمين معيدي حصة      إجمالي          
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  املدفوعة املطالبات  
  )    ٥٦٣,٧٨٥(      ٣٧٠٠,٠٠٠    )  ٤,٢٦٣,٧٨٥(  حياة تأمينات    
  )  ٢٩٥,٣٨٢,١٣٣(      ١٨٥,٢١٥,٦٤١    )  ٤٨٠,٥٩٧,٧٧٤(  عامة تأمينات    
      )٢٩٥,٩٤٥,٩١٨(      ١٨٨,٩١٥,٦٤١    )  ٤٨٤,٨٦١,٥٥٩  (  
  التأمني عقود التزامات يف التغري
    ٦٢٨,١٦٥    )  ٤,٤٦٥,٧١٦(      ٥,٠٩٣,٨٨١    حياة تأمينات    
      ٤٤,٥٤٨,١٢٥    )  ٦,٤٦٥,٥٥٤(      ٥١,٠١٣,٦٧٩    تأمينات عامة    
        ٤٥,١٧٦,٢٩٠    )  ١٠,٩٣١,٢٧٠(      ٥٦,١٠٧,٥٦٠    
      )٢٥٠,٧٦٩,٦٢٨(      ١٧٧,٩٨٤,٣٧١    )  ٩٩٤٢٨,٧٥٣,٩  (  



 

 - ٤٠ -

  أخرى إنتاج ومصاريف مدفوعة عموالت  -٢٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة      
      ٨٢٠١   ٩٢٠١   
    .س.ل      .س.ل      

    ٣٨,١٥٥,٠٩٦    ٦٠,٠٥٨,٨٥٧  عموالت
      ٨٥٦,٩١٩    ١,٢٢١,١٧٧  ريصندوق تعويض متضرري حوادث الس

    ٣٧,٢٣١,٧٨٦    ٥٦,٤٣٨,٤٩٢  مصاريف أخرى
  ٧٦,٢٤٣,٨٠١    ١١٧,٧١٨,٥٢٦    

  
  وملحقاتها وأجور رواتب  -٢٩

    يتكون هذا البند مما يلي:
    ول األ كانون ٣١ في منتهيةال للسنة      
      ٨٢٠١   ٩٢٠١   
    .س.ل      .س.ل      

    ٩٥,١٣٧,١٢٣    ١٠٦,٦٦٩,٣٨٩  وأجور رواتب
    ١٤,٤٨٢,٠٥٦    ١٦,٢١٧,١٧١  تأمينات اجتماعية
    ٦٠,٩٣٠,٩٥١    ٨٦,١٨١,٥٥٦  حوافز ومكافآت

    ٢١,٦٨٣,٥٨٢    ٢٢,٣٣٥,٣٩٧  تصالابدل مو 
    ٨,٧٥٧,٢١٢    ١٠,٣٨٨,١١٠  بدل متثيل

    ١٢,٥٩٣,٤٢٢    ٢,٠٤٦,٦١٦١  بدالت أخرى

  ٢١٣,٥٨٤,٣٤٦    ٢٥٣,٨٣٨,٢٣٩    



 

 - ٤١ -

  عموميةو  إدارية مصاريف  -٣٠

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة      
      ٨٢٠١   ٩٢٠١   
    .س.ل      .س.ل      

    ٨,٠٦٧,٢٧٦    ٨,٩٩٩,٨٩٥  لوازم مكتبيةو  قرطاسية
    ٢٠,٠٢١,١١٩    ٢١,٨٤٥,٠٦٥  كهرباء وهاتف وتدفئة

    ٥,٠٨٨,٧٣٤    ٣,٥٦٥,١٣٠    إعالن
    ٢١,١٦١,٨٥٧    ٢٢,٩٤٨,٣٢٢  مصاريف مكتبيةو  جيارا

    ٤,٤٦٤,٢٣٠    ٤,٧٤٨,١٥٠    هدايا وضيافة
     ٨٤٠,٠٠٠      ٨٤٠,٠٠٠  أتعاب اخلبري االكتواري

   ١٩,٣٩٠,٧٩٢    ٢٢,٢١١,١١٦   أتعاب مهنية

    ١١,٧٤٧,١١٤    ١٣,٢٦٤,٣٨٤  ضرائب ورسوم وطوابع
    ٥,٦٢٨,٤٩٣    ٦,١٢٢,٢٩٧    اشرتاكات

    ١٥,٤٢٨,٠٦٤    ٢٢,٩٩٣,٣٥٤    صيانة
    ٨,٨٤٠,٤٤٨    ٨,٣٣٥,٤٣٠  نفقات تنقل ومصاريف أخرى

    ١٢٠,٦٧٨,١٢٧    ١٣٥,٨٧٣,١٤٣    
  
  أعباء مالية لشركات إعادة التأمينو  فوائد  -٣١

 احلايل العام يف ليهاع املتفق الفائدة ســبةن وكانت، اجملمدة الشــركات هذه حســابات لقاء وذلك التأمني إعادة لشــركات مدينة فوائد البند هذا ميثل
الدخل بيان  يف ســـجل وقد. رصـــيدها حترير عند للشــــركات وتدفع الدخل الشـــاملبيان  يف تســـجل احلســـابات هذه رصـــيد منســـنوياً باملئة  ٣,٥

مقابل ( ٢٠١٩ول األ كانون ٣١ يف املنتهية للســـــــنةاحلســـــــابات  هذه عن ســـــــورية لرية ١١,٧٣٠,٠٠٠ وقدره مســـــــتحقة فائدة مبلغ الشـــــــامل
  ).٢٠١٨ول األ كانون ٣١ يف املنتهية للسنة سورية لرية ٦,٩٠٠,٠٠٠

  

  ةفالمخفو  ربحية السهم األساسية  -٣٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة      
      ٨٢٠١   ٩٢٠١    
    .س.ل      .س.ل      
    ٤١,٧٧١,٩٤٢    ٧٤,٣١٢,٥٩٣  صايف ربح السنة

    ٠٠,٠٠٠١,٢١    ٠٠,٠٠٠١,١٢  *سهماملرجح لعدد األاملتوسط 

    ٣,٤٥      ٦,١٤    ةفاملخفو  رحبية السهم األساسية



 

 - ٤٢ -

  املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يلي: احتساب مت *
  المتوسط المرجح لعدد األسهم              
    كانون األول    ٣١للسنة المنتهية في              

    ٨٢٠١          ٩٢٠١        عدد األسهم      الفترة    
    ل.س.          ل.س.                

    ١١,٠٠٠,٠٠٠    ١١,٠٠٠,٠٠٠    ١١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٨كانون األول   ٣١
    ٠٠,٠٠٠١,١    ٠٠,٠٠٠١,١    ١,٠٠٠,٠٠٠  ٩٢٠١كانون األول   ٣١

            ٠٠,٠٠٠١,٢١    ٠٠,٠٠٠١٢,١    

بناًء على املعيار ، بعدد األسهم اجملانية ٢٠١٨كانون األول   ٣١مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يف ، ٢٢تبعاً ملا جاء يف اإليضاح رقم 
مسلة وذلك إذا ارتفع عدد األسهم العادية نتيجة ر ، ة مقارنةفرت الذي يقضي بتعديل عدد األسهم بأثر رجعي من بداية أول  ٣٣احملاسيب الدويل رقم 

  أو إصدار أسهم منحة أو جتزئة األسهم.
اتتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة    لها.الشركة ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتوي لعدم وجود أدوات أصدر

  
  االلتزامات الطارئة  -٣٣

ا وفق التطبيقات املوضوعة من قبل السلطات املالية التنظيمية ومن و  كما هو متعارف عليه يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعمليا
   .لى التأمني السوريةقبل هيئة اإلشراف ع

  



 

- ٤٣ - 

  القطاعي التحليل  -٣٤
  هي كالتايل: ٢٠١٩كانون األول   ٣١إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف 

      تأمين المركبات            تأمينات الحياة      
    السرقة      الحريق      الصحي      شاملسيارات       سيارات إلزامي      البحري      اإلدخاري      حماية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

ا       ١٥٧,٥٣٥    ١٤,٧٩٦,١٣٠    ٥٠٣,٤١٣,٩٠٤    ١٧٥,٢٢٩,٨٥٠    ١٢٦,٦٨٨,٣٣٧    ٢٥,٤٩٩,٧٨٢    ٥,٥٦٦,٨١٠    ٢٥,٢٤٥,٩٨٩  إمجايل األقساط املكتتب 
    -    )  ١٣٥,٩١٩(  )  ١٥,٢٧٢,٤١٧(  )  ٢,٩٧٩,٧٦١(  )    ٣٥,٠٧٢(  )  ٢٩٨,٠٧١(    -    )  ٦١٨,٧٢٧(  إلغاءات األقساط

    -    )    ٦٥٠(  )  ٩,٤٨٠,١٦٨(  )  ٣,٨١٢,٠٠٩(    -    )  ٢٢٥,٢٢١(    -    )    ٧,٦٨٠(  احلسومات املمنوحة
ا (نسيب)   )  ١٤١,٧٨٢(  )  ٩,٠٧٦,٩٤٨(  )  ٢٨٩,١٨٠,٠٣٧(    -      -    )  ٨,٩٦٤,٨٥٥(    -    )  ٤,٢٠٨,٨٥٥(  حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 

ا (اختياري)حصة معيدي التأم     -    )  ٥,٠٣٤,٧١٣(    -    )  ٢,٧٠٥,٩٥٠(    -    )  ١٥,٤٣٣,٥٠٥(  )    ٥١,٤٦٣(  )  ٩,٦٩٢,١٨٧(  ني من األقساط املكتتب 
ا (     -      -      -    )  ١٤,٠٧٣,١٨٣(  )  ٨,٢٠٤,٩٥٦(    -      -      -    )فائضحصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 
ا   )  ١٤١,٧٨٢(  )  ١٤,١١١,٦٦١(  )  ٢٨٩,١٨٠,٠٣٧(  )  ١٦,٧٧٩,١٣٣(  )  ٨,٢٠٤,٩٥٦(  )  ٠٦٢٤,٣٩٨,٣(  )    ٥١,٤٦٣(  )  ٩٠١,٠٤٢,١٣(  حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 

ا       ١٥,٧٥٣      ٥٤٧,٩٠٠    ١٨٩,٤٨١,٢٨٢    ١٥١,٦٥٨,٩٤٧    ١١٨,٤٤٨,٣٠٩      ٥٧٨,١٣٠    ٥,٥١٥,٣٤٧    ١٠,٧١٨,٥٤٠  صايف األقساط املكتتب 
      ١٥٧,٥٣٥    ١٤,٦٦٠,٢١١    ٤٨٨,١٤١,٤٨٧    ١٧٢,٢٥٠,٠٨٩    ١٢٦,٦٥٣,٢٦٥    ٢٥,٢٠١,٧١١    ٥,٥٦٦,٨١٠    ٢٤,٦٢٧,٢٦٢  شهر) ١٢فائتة (السنة الأقساط 

  )  ١,٧٨٢١٤(  )  ١٤,١١١,٦٦١(  )  ٢٨٩,١٨٠,٠٣٧(  )  ٢,٧٠٥,٩٥٠(    -    )  ٦٠٢٤,٣٩٨,٣(  )    ٥١,٤٦٣(  )  ١٣,٩٠١,٠٤٢(  شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة (
  )    ٦٣,٠١٤(  )  ٥,٨٦٤,٠٨٤(  )  ٢٩٢,٨٨٤,٨٩٢(  )  ٦٨,٩٠٠,٠٣٦(  )  ٥٠,٦٦١,٣٠٦(  )  ٦,٣٠٠,٤٢٨(  )  ٥١,٣١١,١٩٤(  )  ١١,٠٩١,١٥٢(  سنةاية الإمجايل األقساط غري املكتسبة يف 

اية ال يحصة معيد       ٥٦,٧١٣    ٥,٦٤٤,٦٦٤    ١٧٣,٥٠٨,٠٢١    ١,٠٨٢,٣٨٠    -      ٦,٠٩٩,٥٩٠    -      ٥,١٣٧,٥٤٤  سنةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
      ٥٩,٠٠٤    ٤,٥٠٣,٣٧٠    ٢٢٩,٤٥٦,٤٦٢    ٥٤,٧٨٤,٤١٦    ٣٧,٥٢٩,٧٨٧    ٨,٣٧٠,٢٠٣    ٤٩,٧٩١,٨٤٧    ١٢,١٤٦,٧٦٤  ة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنةحصة الشرك
  )    ٤١,٣٠٣(  )  ٤,١١٩,٤٥٦(  )  ١٣٥,٢٧٥,٩٨٨(  )  ١,٠٩٨,٠٤٢(    -    )  ٦,٤٧٥,٥٣٨(    -    )  ٥,٩٣١,٢٣١(  التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة يحصة معيد

  )    ٤,٠١٠(  )  ١,٣٦٠,٧١٤(  )  ٦٣,٤٢٨,٤٣٠(  )  ١٤,١١٥,٦٢٠(  )  ١٣,١٣١,٥١٩(    ٢,٠٦٩,٧٧٥  )  ١,٥١٩,٣٤٧(    ١,٠٥٥,٦١٢  إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
      ١١,٤٠٠      ١٦٤,٤٩٤  )  ٢٥,١٩٦,٣٩٧(  )  ١٤,١٣١,٢٨٢(  )  ١٣,١٣١,٥١٩(    ١,٦٩٣,٨٢٧  )  ١,٥١٩,٣٤٧(      ٢٦١,٩٢٥  صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

      ٢٧,١٥٣      ٧١٢,٣٩٤    ١٦٤,٢٨٤,٨٨٥    ١٣٧,٥٢٧,٦٦٥    ١٠٥,٣١٦,٧٩٠    ٢,٢٧١,٩٥٧    ٣,٩٩٦,٠٠٠    ١٠,٩٨٠,٤٦٥  صايف أقساط التأمني
      ٣٨,٩٩٠    ٣,٢٥٦,٠٧٧    ٥,٥٩٩,٨٩٧      ٢٧١,٨٧٧    -      ٤,٤٧٠,٦٠٦      ٨٢٥    ١,١٩١,٤٦٢  العموالت املقبوضة
    -      -      -      -      -      -      -      -    يات عمولة أرباح االتفاق
      ٦٦,١٤٣    ٣,٩٦٨,٤٧١    ١٦٩,٨٨٤,٧٨٢    ١٣٧,٧٩٩,٥٤٢    ١٠٥,٣١٦,٧٩٠    ٦,٧٤٢,٥٦٣    ٣,٩٩٦,٨٢٥    ١٢,١٧١,٩٢٧  صايف اإليرادات

    -    )  ٣,٣٦٦,٠٢٥(  )  ٣٤٣,٧٠٨,٢٣٧(  )  ٨٣,٦٠٢,٤٧٢(  )  ٦٤,١٣٩,٨٧٩(    -    )  ١,٥٢٦,٩٢٧(    -    إمجايل املطالبات املدفوعة
    -      ٢,٧٤٨,٩٠٨    ٢٤٠,٥٩٣,٩٧٦    -      -      -      -      -    التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب) يمعيدحصة 

    -        ١٧٣,٩٠٠    -      ١,٢٨٥,٢٨٨    -      -      -      -    التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري) يحصة معيد
    -      -      -      -      -      -      -      -    رة) حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسا

    -      ٢,٩٢٢,٨٠٨    ٢٤٠,٥٩٣,٩٧٦    ١,٢٨٥,٢٨٨    -      -      -      -    إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
    -    )  ٤٤٣,٢١٧(  )  ١٠٣,١١٤,٢٦١(  )  ٨٢,٣١٧,١٨٤(  )  ٦٤,١٣٩,٨٧٩(    -    )  ١,٥٢٦,٩٢٧(    -    املدفوعة اتصايف املطالب
اية السنة مطالبات   )  ٥٥٠,٠٠٠(  )  ٢٧,٦٠٩,٠٠٠(  )  ٦٩,٦٢٠,٥٣٦(  )  ٣٤٧,٧١٦,٥٩٩(  )  ٥٣٢,١١٣,٠١٤(  )  ٢,٠٧٨,١٢٥(    -    )  ١٩,٢٨١,٠٥٤(  قيد التسوية يف 

اية السنة يحصة معيد       ٣٨٥,٠٠٠    ٢٥,١٨٦,٠٥٠    ٤٨,٧٣٠,٨٧٣    ١٢٨,٥٦٥,٧٣٦    ١٦,٢٢٣,٥٩٠    ١,٧٧٧,١٠٨    -      ١٦,٢٣١,٧٣٩  التأمني من املطالبات قيد التسوية يف 
    ١,٠٠٠,٠٠٠    ٧,٠٧٩,٠٠٠    ٥٦,٨١٤,٤٧١    ٣٧٦,٩٩٣,٩١٤    ٦١٦,٧٧٦,١٩٢    ٢٣,٤١٠,٩٢٥    -      ١,٥٤٥,٥٥٥  مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة

  )  ٧٠٠,٠٠٠(  )  ٥,٣٨٩,٦٧٠(  )  ٣٩,٧٧٠,١٢٩(  )  ١٢٧,٠٦٢,١١٨(  )  ٣١,٤٠٩,٦٩٠(  )  ١٩,٤٩٠,٥٩٧(    -    )  ١,٠٨١,٨٨٩(  التأمني من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة يحصة معيد
      ٤٥٠,٠٠٠  )  ٢٠,٥٣٠,٠٠٠(  )  ١٢,٨٠٦,٠٦٥(    ٢٩,٢٧٧,٣١٥    ٨٤,٦٦٣,١٧٨    ٢١,٣٣٢,٨٠٠    -    )  ١٧,٧٣٥,٤٩٩(  إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية



 

 - ٤٤ -

  هي كالتايل/ تابع: ٢٠١٩ول كانون األ  ٣١إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف 
    المجموع      الحوادث العامة      الحوادث الشخصية     المسؤوليات     السفر      الهندسي      التغطيات المصرفية      
    ل.س.      ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

ا     ١,٠٩٢,١١٢,٠٨١      ٨٠٩,٩٥٣    ١٣,٣١٠,٤٨٧      ٥٨٢,٩٧٣    ١١,٧٨١,٠٠٠    -      ١٨٩,٠٢٩,٣٣١  إمجايل األقساط املكتتب 
  )  ١٢٢,٨٩٦,٣٦٩(    -      -    )    ٨,٣٤٦(  )  ٣٤٥,٦٠٠(    -    )  ١٠٣,٢٠٢,٤٥٦(  إلغاءات األقساط

  )    ١٤,٦٦٦,٠٩١(    -    )  ٧٣٣,٧٨٨(    -    )  ٤٠٦,٥٧٥(    -      -    احلسومات املمنوحة
ا (نسيب)   )  ٣٢٤,٢٨٩,١٣٢(  )  ٣٥٢,٩٤٧(  )  ٤,٣١٥,٩٨٧(    -    )  ٨,٠٤٧,٧٢١(    -      -    حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 

ا (اختياري)   )  ١١٦,٣٦٠,٧٤١(  )  ١٤٧,٩٨١(  )  ٥,٠٣٨,٩٤٢(    -      -      -    )  ٧٨,٢٥٦,٠٠٠(  حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 
ا (   )    ٢٢,٢٧٨,١٣٩(    -      -      -      -      -      -    )فائضحصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 

احصة معيدي التأمني من األق   )  ٢٤٦٢,٩٢٨,٠١(  )  ٨٥٠٠,٩٢(  )  ٢٩٩,٣٥٤,٩(    -    )  ٨,٠٤٧,٧٢١(    -    )  ٧٨,٢٥٦,٠٠٠(  ساط املكتتب 
ا     ٠٩٤٩١,٦٢١,٦      ٣٠٩,٠٢٥    ٠٣,٢٢١,٧٧      ٥٧٤,٦٢٧    ٤٢,٩٨١,١٠    -      ٧,٥٧٠,٨٧٥  صايف األقساط املكتتب 

    ٩٦٩,٢١٥,٧١٢      ٨٠٩,٩٥٣    ١٣,٣١٠,٤٨٧      ٥٧٤,٦٢٧    ١١,٤٣٥,٤٠٠          ٨٥,٨٢٦,٨٧٥  شهر) ١٢فائتة (السنة الأقساط 
  )  ٣٤٤٠,٦٤٩,٨٧(  )  ٨٥٠٠,٩٢(  )  ٢٩٩,٣٥٤,٩(    -    )  ٨,٠٤٧,٧٢١(    -    )  ٧٨,٢٥٦,٠٠٠(  شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة (

اية ال   )  ٥٣٥,٨٠١,٩٣١(  )  ٩٨١٣٢٣,(  )  ٧,٩٨٦,٢٩٣(  )  ٢٢٩,٨٥١(  )  ٥,٨٥٤,٩٥٠(    -    )  ٣٤,٣٣٠,٧٥٠(  سنةإمجايل األقساط غري املكتسبة يف 
اية ال يحصة معيد     ٢٣٢,٨٠٣,٩٩١      ٢٠٠,٣٧١    ٥,٦١٢,٩٥٨    -      ٤,١٥٩,٣٥٠          ٣١,٣٠٢,٤٠٠  سنةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف 

    ٤٥١,٥١٧,١٦٠      ١٧٣,٣٣١    ٥,٥٥٤,٢٨٧      ٢٠٦,٧٥٠    ٧,٠٦٢,٨١٠          ٤١,٨٧٨,١٢٩  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة
  )  ٢٠١,٣٣٨,٦٥٢(  )  ١٣٤,٨٢٢(  )  ٣,٢٦٨,٢٣٥(    -    )  ٥,٢٠٥,٧١٧(    -    )  ٣٩,٧٨٨,٣٢٠(  التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة يحصة معيد

  )    ٨٤,٢٨٤,٧٧١(  )  ١٥٠,٦٥٠(  )  ٢,٤٣٢,٠٠٦(  )    ٢٣,١٠١(    ١,٢٠٧,٨٦٠    -      ٧,٥٤٧,٣٧٩  إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
  )    ٥٢,٨١٩,٤٣٢(  )    ٨٥,١٠١(  )    ٨٧,٢٨٣(  )    ٢٣,١٠١(      ١٦١,٤٩٣    -    )  ٩٣٨,٥٤١(  ياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغيري يف احت
    ٤٣٨,٨٠٢,١٧٧      ٢٢٣,٩٢٤    ٣,١٣٤,٤٨٧      ٥٥١,٥٢٦    ٣,١٤٢,٥٩٧    -      ٦,٦٣٢,٣٣٤  صايف أقساط التأمني
      ١١٦,٩٤٦,٠٤      ١٢٣,٩٩٢    ١,١٨٧,٥٤٣    -        ٨٠٤,٧٧٢    -      -    العموالت املقبوضة

    -      -      -      -      -      -      -    عمولة أرباح االتفاقيات 
    ١٨٤٥٥,٧٤٨,٢      ٣٤٧,٩١٥    ٠٤,٣٢٢,٠٣      ٥٥١,٥٢٦    ٣,٩٤٧,٣٧٠    -      ٦,٦٣٢,٣٣٤  صايف اإليرادات

  )  ٤٩٨,٩٠٠,٤٦٩(    -    )  ٢,٥٥٦,٩٢٩(    -      -      -      -    إمجايل املطالبات املدفوعة
    ٢٤٤,٥١٧,٨٩٩    -      ١,١٧٥,٠١٥    -      -      -      -    وعة (نسيب)التأمني من إمجايل املطالبات املدف يحصة معيد
      ١,٤٥٩,١٨٨    -      -      -      -      -      -    التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري) يحصة معيد

    -      -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسارة) 
    ٢٤٥,٩٧٧,٠٨٧    -      ١,١٧٥,٠١٥    -      -      -      -    تأمني من إمجايل املطالبات املدفوعةإمجايل حصة معيدي ال

  )  ٢٥٢,٩٢٣,٣٨٢(    -    )  ١,٣٨١,٩١٤(    -      -      -      -    املدفوعة اتصايف املطالب
اية السنة   )  ٩٩٩,٠٤٢,١٤٨(  )    ٥٠,٠٠٠(  )    ٢٣,٨٢٠(    -      -      -      -    مطالبات قيد التسوية يف 

اية السنة التأمني يحصة معيد     ٢٣٧,١١٠,٢٦٠    -        ١٠,١٦٤    -      -      -      -    من املطالبات قيد التسوية يف 
    ١,١١٤,٨٤٨,٩٤١      ٥٠,٠٠٠      ١,٠٢٠    -      -        ١٥,٢١٤    ٣١,١٦٢,٦٥٠  مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة

  )  ٢٥٤,٥٢٢,٩٨٢(    -    )    ٧١٤(    -      -    )    ٥٧١٣,٦(  )  ٢٩,٦٠٤,٥١٨(  التأمني من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة يحصة معيد
    ٥,٨٠٦,٧٩٣١١    -    )    ٢٢,٨٠٠(    -      -        ١٥,٢١٤    ٣١,١٦٢,٦٥٠  إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية



 

 - ٤٥ -

  هي كالتايل/ تابع: ٢٠١٩كانون األول   ٣١إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف 
    تأمين المركبات            ينات الحياةتأم      
    السرقة      الحريق      الصحي      شاملسيارات       سيارات إلزامي      بحري      اإلدخاري      حماية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

      ١٣٥,٠٠٠  )  ٧٧٣,٦٢٠(  )  ٣,٨٤٥,٣٢١(    ٧٨٠,٩٣٣,٣٠    ٦٩,٤٧٧,٠٧٨    ٣,٦١٩,٣١١    -    )  ٢,٥٨٥,٦٤٩(  صايف التغيري يف املطالبات قيد التسوية
اية السنة    )    ٨٢,٥٠٠(  )  ٤,١٤١,٣٥٠(  )  ٥١,٤١٩,٢٢٦(  )  ٥٢,١٥٧,٤٩٠(  )  ٣٧,٧١١,٥٩٣(  )  ١,٨٩٠,١٢٨(    -      -    مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

اية السنة يحصة معيد       ٥٧,٧٥٠    ٣,٧٧٧,٩٠٨    ٣٥,٩٩٣,١٨٩    ١٩,٢٨٤,٨٦٠    -      ١,٨٢٩,٨٧٧    -      -    التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
      ١٥٠,٠٠٠    ١,٠٦١,٨٥٠    ٣٥,٦٦٦,٨٩٣    ٥٦,٥٤٩,٠٨٧    ٤٦,٠٩٢,٥٠٥    ٣,٥١١,٦٣٩    -      -    مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

  )  ١٠٥,٠٠٠(  )  ٨٠٨,٤٥١(  )  ٢٤,٧٧٠,٧٣٦(  )  ١٩,٠٥٩,٣١٨(  )  ٩٨٠,٩٨٩(  )  ٢,٩٢٣,٥٨٩(    -      -    التأمني مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة يحصة معيد
      ٦٧,٥٠٠  )  ٣,٠٧٩,٥٠٠(  )  ١٥,٧٥٢,٣٣٣(    ٤,٣٩١,٥٩٧    ٨,٣٨٠,٩١٢    ١,٦٢١,٥١١    -      -    إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

      ٢٠,٢٥٠  )  ١١٠,٠٤٣(  )  ٤,٥٢٩,٨٨٠(    ١٣٩٤,٦١٧,    ٧,٣٩٩,٩٢٣      ٥٢٧,٧٩٩    -      -    صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
اية ال     -      -        ٩١٣,٤٠٠    ٢١,٧٨٨,٠٢٦      ٥٥٤,٠٠٠    -        ١١,٢٢٠    -    سنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة 

اية ال ن منيحصة املعيد     -      -    )  ٦٣٩,٣٨٠(  )  ٥٩٣,٠٢٧(    -      -      -      -    سنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة 
    -      -      -      -      -      -      -      -    السنةات مدفوعة بداية اسرتدادات من مطالب

    -      -        ٢٧٤,٠٢٠    ٢١,١٩٤,٩٩٩      ٥٥٤,٠٠٠    -        ١١,٢٢٠    -    صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
    -    )    ٩,٣٤٨(  )  ٣٢٥,٤٢٩(  )  ٥٩٨,٢٢٥(    -      -      -      -    للوكالء عموالت مدفوعة
  )    ١٢,٢٢٧(  )  ١٤٤,١٤٢(  )  ٢١,١٥٣,٩١٠(  )  ٧,٧٢٧,٤٩٢(  )    ٧٧,٦٨٦(  )    ٦٦,١٨٧(  )    ١٠,٣٨٠(  )  ٤١٥,٦٩٢(   بيعاتملندويب املعموالت مدفوعة 

    -    )    ٢١,٣٧٨(  )  ١,٨٨٧,٩٥٨(  )    ٤٥,٧٥٩(    -    )  ٢٧٤,٩٥٢(  )    ٦,٢٠٠(  )    ٥٤,٥٧٣(  عموالت مدفوعة للبنك
  )    ١١,٥٠٠(  )    ٥٦,٥٢٩(  )  ٥,٨٧٠,٧٨١(  )  ٤,٣٤٩,٨٧١(    -    )  ١,٠١٧,٤٣٤(  )    ٦٧,١٤٧(  )  ٣٥٣,٨٤٨(  عموالت موظفني

    -      -      -      -    )  ٨,٠٢٢,٦٨٤(    -      -      -    عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
      ٢٢٠  )  ١٢٥,٧٢٤(  )  ٢,٢٠٧,٤٤٥(  )    ٥٥,٦٧٥(  )  ٧١٢,١٢١(  )  ١,٢٩٧,١٣٨(  )  ٦,٤٤٤,٦٠٦(      ٩,٣٧٦  تأمينة أخرى )مصاريفاسرتدادات / (

    -      -    )  ٣١,٣٢٨,٢٢٨(    -      -      -      -      -    األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
  )    ٩٤٥(  )    ٨٧,٩٦١(  )  ٢,٩٢٨,٨٤٨(  )  ١,٠٣٣,٥٠٠(  )  ٧٥٩,٩١٩(  )  ١٥١,٢١٠(  )    ٣٣,٤٠١(  )  ١٤٧,٧٦٤(  بدالت اهليئة
    -      -      -      -    )  ٤,٩٢٠,٥٩٠(    -      -      -    جمهولة املسببندوق تعويض متضرري حوادث السري حصة ص

    -      -      -      -    )  ١,٢٢١,١٧٧(    -      -      -    حصة صندوق الرعاية االجتماعية
      ١٣٠,٧٩٨  )  ١,٧٣١,٩٦٢(  )  ٤١١٨,٠٩,١٧٦(  )  ٥٣٩,٥٣٤,٦٣(  )  ٥٢,٤٢٣,٠٥(    ١,٣٤٠,١٨٩  )  ٧,٤٤١٧٨,٠(  )  ٣,٥٤٨,١٥٠(  صايف املصاريف

    ١٩٦,٩٤١    ٢,٢٣٦,٥٠٩  )  ٩٧,٠٣٣,٢٥(    ٧٩٨,٢٦٤,٩٠    ٥١٠٢,٨٩٣,٧٣    ٨,٠٨٢,٧٥٢  )  ٤,٠٨٠,٦١٦(    ٧٦٢٣,٧٧,٨  صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني



 

 - ٤٦ -

  هي كالتايل/ تابع: ٢٠١٩كانون األول   ٣١إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف 
    المجموع      الحوادث العامة      ث الشخصيةالحواد     المسؤوليات     السفر      الهندسي      التغطيات المصرفية      
    ل.س.      ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

      ٩٨,٣٩٤,٠٧١    -    )    ١٣,٣٥٠(    -      -        ١,٥٥٧    ١,٥٥٨,١٣٢  صايف التغيري يف املطالبات قيد التسوية
اية السنة    )  ١٥٥,٧٩٩,٠٨٨(  )    ٦٠,٧٤٦(  )  ٩٩٨,٢٨٧(  )   ٤٣,٠٩٧(  )  ٨٥٧,٦٥٥(    -    )  ٦,٤٣٧,٠١٦(  مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

اية السنة معيديحصة        ٦٨,١٥٥,٥٥٣      ٣٧,٥٧٠      ٧٠١,٦٢٠    -        ٦٠٣,٥٧٩    -      ٥,٨٦٩,٢٠٠  التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
    ١٥٢,٥٨٥,٠٧٨  )    ٣١,٢٦٦(      ٦٩٤,٢٨٦      ٣٨,٧٦٦      ٩٩٦,٨٨٧      ٢,٢٨٢    ٧,٨٥٢,١٤٩  مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

  )    ٥٧,٢٢٢,٣٨٥(    -    )  ٤٠٨,٥٢٩(    -    )  ٧٠٣,٤١٤(  )    ٢,٠٤٩(  )  ٧,٤٦٠,٣١٠(  التأمني مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة معيديحصة 
  )    ٣,٢١٤,٠١٠(  )    ٩٢,٠١٢(  )  ٣٠٤,٠٠١(  )    ٤,٣٣١(      ١٣٩,٢٣٢      ٢,٢٨٢    ١,٤١٥,١٣٣  إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

      ٧,٧١٩,١٥٨  )    ٥٤,٤٤٢(  )    ١٠,٩١٠(  )    ٤,٣٣١(      ٣٩,٣٩٧      ٢٣٣  )  ١٧٥,٩٧٧(  صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
اية الا       ٢٣,٢٧١,١٤٦    -        ٤,٥٠٠    -      -      -      -    سنةسرتدادات من مطالبات مدفوعة 

اية الاسرتدادات مطالبات مدفمن  ينحصة املعيد   )    ١,٢٣٢,٤٠٧(    -      -      -      -      -      -    سنةوعة 
    -      -      -      -      -      -      -    السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية 

      ٢٢,٠٣٨,٧٣٩    -        ٤,٥٠٠    -      -      -      -    صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
  )    ٩٨٤,٩٣٣(    -    )    ٢٤,٤٢٠(  )    ٢٧,٥١١(    -      -      -    للوكالء عموالت مدفوعة

  )    ٣١,٤٩٢,٧٩٢(  )    ٣٣,٧١٧(  )  ١,٤٠٩,٠٥٦(  )    ١٥,٢١٥(  )  ٤٢٧,٠٨٨(    -      -     ملندويب املبيعاتعموالت مدفوعة 
    )    ٢,٣٦١,٣٢٦(  )    ٢١,٦٩٦(  )    ١,٩٥٠(    -    )    ٤٦,٨٦٠(    -      -    عموالت مدفوعة للبنك

    )    ١٢,٢٧٦,٥٣٢(  )    ١٩,٥١٦(  )    ٢٢,٥٨٨(  )    ٣,١٠٨(  )  ٥٠٤,٢١٠(    -      -    عموالت موظفني
  )    ٨,٠٢٢,٦٨٤(    -      -      -      -      -      -    عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

    )    ١٠,٤٤٤,١٧٤(      ١٦٣      ٤,٨٢٨      ٢,٩٤٣      ٣٨١,٩٩١    -    )    ٩٨٦(  تأمينة أخرى )مصاريفاسرتدادات / (
    )    ٣١,٣٢٨,٢٢٨(    -      -      -      -      -      -    رة النفقات الطبيةاألتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدا

  )    ٥,٨١٥,٢٩٢(  )    ٤,٨٦٠(  )    ٧٩,٨٦٣(  )    ٣,٤٤٨(  )    ٦٨,٦١٢(    -    )  ٥١٤,٩٦١(  بدالت اهليئة
  )    ٤,٩٢٠,٥٩٠(    -      -      -      -      -      -    جمهولة املسببندوق تعويض متضرري حوادث السري حصة ص

  )    ١,٢٢١,١٧٧(    -      -      -      -      -      -    ةحصة صندوق الرعاية االجتماعي
  )  ٢٢٣٣,٦٣٩,١٤(  )  ١٣٤,٠٦٨(  )  ٣٢,٩٣٤,٧٢(  )    ٥٠,٦٧٠(  )  ٦٢٥,٣٨٢(      ١,٧٩٠      ٨٦٦,٢٠٨  صايف املصاريف

    ٧٦٢٢٢,١٠٩,٠      ٤٧٨,٢١٣    ٠٧٣,١,٣٨٧      ٥٠٠,٨٥٦    ٣,٣٢١,٩٨٨      ١,٧٩٠    ٧,٤٩٨,٥٤٢  صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني
  



 

 
- ٤٧ -

  هي كالتايل: ٨٢٠١كانون األول   ٣١طاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف إن التحليل الق
      تأمين المركبات            تأمينات الحياة      
    السرقة      الحريق      الصحي      شاملسيارات       سيارات إلزامي      البحري      اإلدخاري      حماية      
    ل.س.      .س.ل      ل.س.      ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

ا       ١٤٧,٥١٠    ١١,٣٨٩,٨٦٦    ٣٩٦,٠٠٢,٠٦٢    ١٤٦,٤٠٩,٩٩١    ٩٣,٩٧٦,٠٦٧    ٣٣,٥٩٩,٢٩٧    ٦,٣٤٢,٠٢٥    ٣٥,٨٧٦,٤٢٦  إمجايل األقساط املكتتب 
    -    )  ١٣١,٤٤١(  )  ١٣,٥٧٤,٦٢٥(  )  ٩,٤٤٨,٩٤٩(  )  ١٥١,٦٠٠(  )  ١١٨,٤٨٥(    -    )  ٣,٩١٥,٠١٥(  إلغاءات األقساط

    -    )    ٦٣,٦٤٩(  )  ٢,٨١٠,٩٢٦(  )  ١,٥٣٩,٢٥٥(    -    )  ١٠٩,٦٩٠(      ١٣,٤٧٧  )    ٧,٦٨٥(  احلسومات املمنوحة
ا (نسيب)   )  ١٠٣,٢٥٧(  )  ٦,٨٠٣,٥٤٣(  )  ٢٢٥,٤٥٩,٩٨١(    -      -    )  ١٠,٢٥٥,١٠٠(    -    )  ٤,٢١٨,٧٥٨(  حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 

ا (اختياري)     -    )  ٣,٤٩٥,٠٩٦(    -    )  ٢,٧٤٥,١٠٤(    -    )  ١٥,٦٤٧,٠٥٠(  )    ٥٥,٧٤٩(  )  ١٥,٧٢٦,٧٧٥(  حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 
ا (     -      -      -    )  ١٣,٢٧٥,٤١٢(  )  ٣,٧٣٤,٥٨٨(    -      -      -    )فائضحصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 
ا   )  ١٠٣,٢٥٧(  )  ١٠,٢٩٨,٦٣٩(  )  ٢٢٥,٤٥٩,٩٨١(  )  ١٦,٠٢٠,٥١٦(  )  ٣,٧٣٤,٥٨٨(  )  ٢٥,٩٠٢,١٥٠(  )    ٥٥,٧٤٩(  )  ١٩,٩٤٥,٥٣٣(   حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 

ا       ٤٤,٢٥٣      ٨٩٦,١٣٧    ٠١٥٤,١٥٦,٥٣    ١١٩,٤٠١,٢٧١    ٩٠,٠٨٩,٨٧٩    ٧,٤٦٨,٩٧٢    ٣٦,٢٩٩,٧٥    ٣١٢,٠٠٨,١٩  صايف األقساط املكتتب 
      ١٤٧,٥١٠    ١١,٢٥٨,٤٢٥    ٣٨٢,٤٢٧,٤٣٧    ١٣٦,٩٦١,٠٤٢    ٩٣,٨٢٤,٤٦٧    ٣٣,٤٨٠,٨١٢    ٦,٣٤٢,٠٢٥    ٣١,٩٦١,٤١١  شهر) ١٢فائتة (السنة الأقساط 

  )  ١٠٣,٢٥٧(  )  ١٠,٢٩٨,٦٣٩(  )  ٢٢٥,٤٥٩,٩٨١(  )  ٢,٧٤٥,١٠٤(    -    )  ٢٥,٩٠٢,١٥٠(  )    ٥٥,٧٤٩(  )  ١٩,٩٤٥,٥٣٣(  شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة (
اية الفرتة     -    )  ٤,٥٠٣,٣٧٠(  )  ٢٢٩,٤٥٦,٤٦٢(  )  ٥٤,٧٨٤,٤١٦(  )  ٣٧,٥٢٩,٧٨٧(  )  ٠,٢٠٣٨,٣٧(  )  ٤٩,٧٩١,٨٤٧(  )  ١٢,١٤٦,٧٦٤(  إمجايل األقساط غري املكتسبة يف 

اية ال يحصة معيد     -      ٤,١١٩,٤٥٦    ١٣٥,٢٧٥,٩٨٨    ١,٠٩٨,٠٤٢    -      ٦,٤٧٥,٥٣٨    -      ٥,٩٣١,٢٣١  سنةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
    -      ٣,٤٧٤,٣٠٥    ١٨٧,٨٨٧,٧١٦    ٥٠,٣٦٩,٣٩٩    ١١٢,٩٣٧,٤٠٢    ١٢,٠١٦,٢٧٣    ٤٥,٠٦٦,١٢٩    ١٨,٧٢٥,٩٨٨  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

    -    )  ٣,٠٩١,٠٨٦(  )  ١٠٦,٨٢٦,٦٩٢(  )  ٣,٢٣٠,٨٢٤(    -    )  ٧,٩٤٣,١٦٩(    -    )  ٩,١٩٠,٨٢٤(  التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة يحصة معيد
    -    )  ١,٠٢٩,٠٦٥(  )  ٤١,٥٦٨,٧٤٦(  )  ٤,٤١٥,٠١٧(    ٧٥,٤٠٧,٦١٥    ٣,٦٤٦,٠٧٠  )  ٤,٧٢٥,٧١٨(    ٦,٥٧٩,٢٢٤  إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
    -    )    ٦٩٥(  )  ١٣,١١٩,٤٥٠(  )  ٦,٥٤٧,٧٩٩(    ٧٥,٤٠٧,٦١٥    ٢,١٧٨,٤٣٩  )  ٤,٧٢٥,٧١٨(    ٣,٣١٩,٦٣١  صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

      ٤٤,٢٥٣      ٨٩٥,٤٤٢    ١٤١,٠٣٧,٠٨٠    ١١٢,٨٥٣,٤٧٢    ١٦٥,٤٩٧,٤٩٤    ٩,٦٤٧,٤١١    ١,٥٧٤,٠٣٥    ١٥,٣٢٧,٨٢٤  صايف أقساط التأمني
      ٣٠,٩٧٧    ٢,٥٦٥,٣٢٧    ٢,٠٣٥,٣٢٣      ٢٩٥,٤٣٥    -      ٤,٨٣٤,٩٩١    -      ١,٢٥٦,٠٤٧  العموالت املقبوضة

    -      -      -      -      -      -      -      -    عمولة أرباح االتفاقيات 
      ٧٥,٢٣٠    ٣,٤٦٠,٧٦٩    ٣١٤٣,٠٧٢,٤٠    ٧١١٣,١٤٨,٩٠    ١٦٥,٤٩٧,٤٩٤    ١٤,٤٨٢,٤٠٢    ٥١,٥٧٤,٠٣    ١١٦,٥٨٣,٨٧  صايف اإليرادات

    -    )  ١٦,٦٩٩,٢٦٥(  )  ٢٣٧,٨٣٤,٣٤٨(  )  ١٣٨,٤٧٢,٦٥٩(  )  ٩٨,١٦٥,٩١٤(    -    )  ٢٧٦,٠٢٥(  )  ٤,٠٠٠,٠٠٠(  إمجايل املطالبات املدفوعة
    -      ١٠,٠٢١,٢٥٩    ١٦٥,١٧٥,٠٢٣    -      -      -      -      -    التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب) يحصة معيد
    -      ٥,١٣٧,٩٢٥    -      ٤,٤٢٤,١٧٤    -      -      -      ٣,٧٠٠,٠٠٠  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري) يحصة معيد

    -      -      -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسارة) 
    -      ١٥,١٥٩,١٨٤    ١٦٥,١٧٥,٠٢٣    ٤,٤٢٤,١٧٤    -      -      -      ٣,٧٠٠,٠٠٠  ايل املطالبات املدفوعةإمجايل حصة معيدي التأمني من إمج

    -    )  ١,٥٤٠,٠٨١(  )  ٧٢,٦٥٩,٣٢٥(  )  ١٣٤,٠٤٨,٤٨٥(  )  ٩٨,١٦٥,٩١٤(    -    )  ٢٧٦,٠٢٥(  )  ٣٠٠,٠٠٠(  صايف املطالب املدفوعة
اية السنة     -    )  ٧,٠٧٩,٠٠٠(  )  ٥٦,٨١٤,٤٧١(  )  ٣٧٦,٩٩٣,٩١٤(  )  ٦١٦,٧٧٦,١٩٢(  )  ٢٣,٤١٠,٩٢٥(    -    )  ١,٥٤٥,٥٥٥(  مطالبات قيد التسوية يف 

اية السنة يحصة معيد     -      ٥,٣٨٩,٦٧٠    ٣٩,٧٧٠,١٢٩    ١٢٧,٠٦٢,١١٨    ٣١,٤٠٩,٦٩٠    ١٩,٤٩٠,٥٩٧    -      ١,٠٨١,٨٨٩  التأمني من املطالبات قيد التسوية يف 
    -      ١٥,٠٦٥,٣٦٥    ٥٧,٥٤٦,٧٣٩    ٤١٧,٨٨٢,٦٧٣    ٦١١,٦٢٢,٩٨٣    ٢٣,٤١٠,٩٢٥    -      ٦,٦٣٩,٤٣٦  مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة

    -    )  ١٢,٨٦٦,١٤٣(  )  ٤٠,٢٨٢,٧١٧(  )  ١٢٦,٦٨٦,٣٦٨(  )  ٣١,٨٤٤,٦٩٠(  )  ١٩,٤٩٠,٥٩٧(    -    )  ٥,٥٤٧,٦٠٥(  التأمني من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة يحصة معيد
    -      ٧,٩٨٦,٣٦٥      ٧٣٢,٢٦٨    ٤٠,٨٨٨,٧٥٩  )  ٥,١٥٣,٢٠٩(    -      -      ٥,٠٩٣,٨٨١  يةإمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسو 



 

 - ٤٨ -

  هي كالتايل/ تابع: ٢٠١٨كانون األول   ٣١املنتهية يف  إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة
    المجموع      العامة الحوادث      الحوادث الشخصية     المسؤوليات     السفر      الهندسي      التغطيات المصرفية      
    ل.س.      ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

ا       ٨٥٢,٤٩٠,٨٦٥      ٤٨٧,٤٢٧    ٩,٢٥٧,١٤٥      ٥١٦,٨٧٤    ١٣,٧٩٠,٨٥٣    -      ١٠٤,٦٩٥,٣٢٢  إمجايل األقساط املكتتب 
  )    ٢٧,٨٩٣,٢٤٢(  )    ٥٤,٠٩٩(    -      -    )  ٤٩٩,٠٢٨(    -      -    إلغاءات األقساط
  )    ٥,١١٨,٥١٦(  )    ٣,٠٣٠(  )    ١٢,٨٨٨(    -    )  ٥٨٤,٨٧٠(    -      -    ةاحلسومات املمنوح

ا (نسيب)   )  ٢٥٨,٢٢١,٢٤٨(  )    ١٥,١٢٤(  )  ١,٩٨٦,٦٣٦(    -    )  ٩,٣٧٨,٨٤٩(    -      -    حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 
ا (اختياري)   )  ١٤٠,٩٢٢,٩٢٨(  )  ٣٢١,٩٣٢(  )  ٣,٤٦٠,٤٢٢(    -      -      -    )  ٩٩,٤٧٠,٨٠٠(  حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 

ا (فائض)   )    ١٧,٠١٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 
ا   )  ٦٤١٦,١٥٤,١٧(  )  ٣٣٧,٠٥٦(  )  ٥,٤٤٧,٠٥٨(    -    )  ٩,٣٧٨,٨٤٩(    -    )  ٩٩,٤٧٠,٨٠٠(  حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 

    ١٤٠٣,٣٢٤,٩٣      ٩٣,٢٤٢    ٣,٧٩٧,١٩٩      ٥١٦,٨٧٤    ٦٣,٣٢٨,١٠    -      ٥,٢٢٤,٥٢٢  اصايف األقساط املكتتب 
    ٨٢٤,٥٩٧,٦٢٣      ٤٣٣,٣٢٨    ٩,٢٥٧,١٤٥      ٥١٦,٨٧٤    ١٣,٢٩١,٨٢٥          ١٠٤,٦٩٥,٣٢٢  شهر) ١٢فائتة (السنة الأقساط 

  )  ٦٤٤,١٧١,٣٩٩(  )  ٣٣٧,٠٥٦(  )  ٠٥٨٥,٤٤٧,(    -    )  ٩,٣٧٨,٨٤٩(    -    )  ٩٩,٤٧٠,٨٠٠(  شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة (
اية الفرتة   )  ٤٥١,٥١٧,١٦٠(  )  ٤٣٩,٠٨٥(  )  ٥,٥٥٤,٢٨٧(    -    )  ٧,٠٦٢,٨١٠(    -    )  ٤١,٨٧٨,١٢٩(  إمجايل األقساط غري املكتسبة يف 

اية ال معيديحصة      ٢٠١,٣٣٨,٦٥٢      ١٧٦,١٢٥    ٣,٢٦٨,٢٣٥    -      ٥,٢٠٥,٧١٧          ٣٩,٧٨٨,٣٢٠  سنةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
    ٤٩١,١٦٧,٣٩٧      ٦٣٣,٥٤٤    ٦,١٧٦,٧٥٨    -      ٧,٥٦٢,٤٧٢          ٤٦,٣١٧,٤١١  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

  )  ١٨٣,٤٣٦,٣٨١(  )  ٣٩٤,٢٥٣(  )  ٤,٤٣٦,٨٢٨(    -    )  ٦,٩٢٨,٣٠٥(    -    )  ٤١,٣٩٤,٤٠٠(  التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة معيديحصة 
      ٢٣٧,٦٥٠٣٩,      ١٩٤,٤٥٩      ٦٢٢,٤٧١    -        ٤٩٩,٦٦٢    -      ٤,٤٣٩,٢٨٢  التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبةإمجايل 

      ٥٧,٥٥٢,٥٠٨  )    ٢٣,٦٦٩(  )  ٥٤٦,١٢٢(    -    )  ١,٢٢٢,٩٢٦(    -      ٢,٨٣٣,٢٠٢  صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
    ٤٦٠,٨٧٧,٤٣٩      ٦٩,٥٧٣    ٣,٢٥١,٠٧٧      ٥١٦,٨٧٤    ٢,١٠٥,١٨٠    -      ٨,٠٥٧,٧٢٤  صايف أقساط التأمني
      ١٧,٧٠١,١٣٤      ٧٦,٣١٠      ٦٩٥,٣٢٣    -        ٩٣٧,٨٨٥    -      ٤,٩٧٣,٥١٦  العموالت املقبوضة

    -      -      -      -      -      -      -    عمولة أرباح االتفاقيات 
    ٣٤٧٨,٥٧٨,٥٧      ١٤٥,٨٨٣    ٣,٩٤٦,٤٠٠      ٥١٦,٨٧٤    ٣,٠٤٣,٠٦٥    -      ١٣,٠٣١,٢٤٠  صايف اإليرادات

  )  ٤٩٧,٤٠٥,٨٤٠(  )  ٢٠٠,٠٠٠(  )  ١,٧٥٧,٦٢٩(    -      -      -      -    مجايل املطالبات املدفوعةإ
    ١٧٥,٩٧٨,١٢٦    -        ٧٨١,٨٤٤    -      -      -      -    التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب) معيديحصة 
      ١٣,٢٦٢,٠٩٩    -      -      -      -      -      -    التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري) معيديحصة 
    -      -      -      -      -      -      -    التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسارة)  معيديحصة 

    ١٨٩,٢٤٠,٢٢٥    -        ٧٨١,٨٤٤    -      -      -      -    إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
  )  ٥٣٠٨,١٦٥,٦١(  )  ٠٠٢٠٠,٠(  )  ٩٧٥,٧٨٥(    -      -      -      -    صايف املطالب املدفوعة

اية السنة   )  ١,١١٤,٨٤٨,٩٤١(  )  ١,٠٥٠,٠٠٠(  )    ١,٠٢٠(    -      -    )    ١٥,٢١٤(  )  ٣١,١٦٢,٦٥٠(  مطالبات قيد التسوية يف 
اية السنة معيديحصة      ٢٥٤,٥٢٢,٩٨٢      ٧٠٠,٠٠٠      ٧١٤    -      -        ١٣,٦٥٧    ٢٩,٦٠٤,٥١٨  التأمني من املطالبات قيد التسوية يف 

    ١,١٦٣,٦٧٤,٠٠٥      ٢٥٠,٠٠٠      ٣,٠٢٠    -      -        ٩٠,٢١٤    ٣١,١٦٢,٦٥٠  التسوية يف بداية السنةمطالبات قيد 
  )  ١١,٩٤٧٢٦٦,٦(  )  ٢٠٠,٠٠٠(  )    ٢,١١٤(    -      -    )    ٨٧,١٩٥(  )  ٢٩,٦٠٤,٥١٨(  التأمني من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة معيديحصة 

      ٤٨,٨٢٥,٠٦٤  )  ٨٠٠,٠٠٠(      ٢,٠٠٠    -      -        ٧٥,٠٠٠    -    يةإمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسو 



 

 - ٤٩ -

  هي كالتايل/ تابع: ٢٠١٨كانون األول   ٣١املنتهية يف  إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة
    تأمين المركبات            تأمينات الحياة      
    السرقة      الحريق      الصحي      سيارات شامل      سيارات إلزامي      بحري      اإلدخاري      حماية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

    -        ٥٠٩,٨٩٢      ٢١٩,٦٨٠    ٤١,٢٦٤,٥٠٩  )  ٥,٥٨٨,٢٠٩(    -      -        ٦٢٨,١٦٥  صايف التغيري يف املطالبات قيد التسوية
اية السنة      -    )  ١,٠٦١,٨٥٠(  )  ٣٥,٦٦٦,٨٩٣(  )  ٥٦,٥٤٩,٠٨٧(  )  ٤٦,٠٩٢,٥٠٥(  )  ٣,٥١١,٦٣٩(    -      -    مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

اية السنة معيديحصة      -        ٨٠٨,٤٥١    ٢٤,٧٧٠,٧٣٦    ١٩,٠٥٩,٣١٨      ٩٨٠,٩٨٩    ٢,٩٢٣,٥٨٩    -      -    التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
    -      ٢,٢٥٩,٨٠٥    ٢٣,٢٨٩,٨٨٧    ٦٢,٦٨٢,٤٠١    ٥٧,١٩٥,١٢٥    ٣,٦٠٤,٨٨٢    -      -    مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

    -    )  ١,٩٢٩,٩٢١(  )  ١٦,٣٥٣,٣٧٢(  )  ١٩,٠٠٢,٩٥٥(  )  ٦,٢٦٥,٠٠٦(  )  ٢,٩٢٣,٥٨٩(    -      -    التأمني مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة معيديحصة 
    -      ١,١٩٧,٩٥٥  )  ١٢,٣٧٧,٠٠٦(    ٦,١٣٣,٣١٤    ٢,٦٢٠١١,١٠      ٩٣,٢٤٣    -      -    إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

    -        ٧٦,٤٨٥  )  ٣,٩٥٩,٦٤٢(    ٦,١٨٩,٦٧٧    ٥,٨١٨,٦٠٣      ٩٣,٢٤٣    -      -    صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
اية ال     -      -        ٥٥,٠٦٢    ١٢,٤٧٦,٩٧٩    -      -        ١٢,٢٤٠    -    سنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة 

اية المن ا نيحصة املعيد     -      -    )    ٣٦,٧٨٥(  )  ٢٨٧,٧٩٩(    -      -      -      -    سنةسرتدادات مطالبات مدفوعة 
    -      -      -      -      -      -      -      -    السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية 

    -      -        ١٨,٢٧٧    ١٢,١٨٩,١٨٠    -      -        ١٢,٢٤٠    -    صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
    -    )    ٩,٣٤٨(  )  ٣٥٥,٤٥٣(  )  ٦٤٦,٤٥٧(    -      -      -    )    ١٥,٤٥٥(  للوكالء عموالت مدفوعة

    -    )  ١١٦,٢٠٥(  )  ١٥,٠٥٨,٥٥٤(  )  ٥,٩٥٩,٤٦٦(    -    )  ١٣٥,٠٣٩(    -    )  ١,١٥٢,١١١(   ملندويب املبيعاتعموالت مدفوعة 
    -    )    ٧,٧٦٠(  )  ١,١٠٦,٧٩٦(  )    ٤٥,٧٥٣(    -    )    ٢٣,٠٩٦(    -    )    ٥٣,٢٨٦(  عموالت مدفوعة للبنك

  )    ١١,٨٥٦(  )    ٤٦,٠٨٣(  )  ٢,٩٧١,٣٣٠(  )  ١,٦٥١,٨٤٩(    -    )  ١,٢١٩,٦١٣(  )    ٥٠,٩٢٨(  )  ٢٨٥,٤٧٠(  عموالت موظفني
    -      -      -      -    )  ٤,٧٦٦,٧١٢(    -      -      -    عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

    -    )  ٤٣٩,٩٨٦(  )  ٣,١٥٨,٣٨٨(  )  ٧٦٩,٠٠٦(    ١,١٩٢,١٢٦  )  ١٢٦,٧٥٧(  )  ٣,١٤٩,٨٠٣(  )    ٢٦(  تأمينة أخرى )مصاريفاسرتدادات / (
    -      -    )  ٢٥,٩٨٨,٥٩٦(    -      -      -      -      -    األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

  )    ٨٨٥(  )    ٦٧,٥٥١(  )  ٢,٢٩٤,٥٦٤(  )  ٨٢١,٧٦٦(  )  ٥٦٢,٩٤٧(  )  ٢٠٠,٨٨٥(  )    ٣٨,٠٥٢(  )  ١٩١,٧٦٨(  بدالت اهليئة
    -      -      -      -    )    ٢٨,٠٥٣(    -      -      -    حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري اجملهولة املسبب

    -      -      -      -    )  ٨٥٦,٩١٩(    -      -      -    حصة صندوق الرعاية االجتماعية
  )    ١٢,٧٤١(  )  ١,٦٤٠,٦٣٧(  )  ١١٢٧,٣١٤,٦٩(  )  ٨٤,٢٩٩,٤١٦(  )  ١٠٢,٩٥٨,٠٢٥(  )  ١,٦١٢,١٤٧(  )  ٣,٥٠٢,٥٦٨(  )  ١١,٣٦٩,٩٥(  صايف املصاريف

      ٦٢,٤٨٩    ١,٨٢٠,١٣٢    ١٥,٧٥٧,٧١٢    ٢٨,٨٤٩,٤٩١    ٦٢,٥٣٩,٤٦٩    ١٢,٨٧٠,٢٥٥  )  ٣١,٩٢٨,٥٣(    ٠١٥,٢١٣,٩٢  صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني



 

 - ٥٠ -

  كالتايل/ تابع:  هي ٢٠١٨كانون األول   ٣١املنتهية يف  إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة
    المجموع      الحوادث العامة      الحوادث الشخصية     المسؤوليات     السفر      الهندسي      التغطيات المصرفية      
    ل.س.      ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

      ٣٦,٧٣٦,٠٩٩  )  ٣٠٠,٠٠٠(      ٦٠٠    -      -        ١,٤٦٢    -    صايف التغيري يف املطالبات قيد التسوية
اية السنة مطا   )  ١٥٢,٥٨٥,٠٧٨(  )  ١٥٧,٥٠٠(  )  ٦٩٤,٢٨٦(   -    )  ٩٩٦,٨٨٧(  )    ٢,٢٨٢(  )  ٧,٨٥٢,١٤٩(  لبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

اية السنة معيديحصة        ٥٧,٢٢٢,٣٨٥      ١٠٥,٠٠٠      ٤٠٨,٥٢٩    -        ٧٠٣,٤١٤      ٢,٠٤٩    ٧,٤٦٠,٣١٠  التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
      ١٥٩,٨٦٧,٥٧٤      ١١٨,٧٩٠      ٧٧٢,٠٩٥    -      ١,٢٤٦,٥٤٢      ١٣,٥٣٢    ٨,٦٨٤,٥١٥  ومل يبلغ عنها يف بداية السنة مطالبات حدثت

  )    ٥٦,٠٦٤,٦٩٠(  )    ٧٣,٩٢٢(  )  ٥٥٤,٦٠٣(    -    )  ١,١٨٦,٧٩٣(  )    ١٣,٠٧٩(  )  ٧,٧٦١,٤٥٠(  التأمني مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة معيديحصة 
      ٧,٢٨٢,٤٩٦  )    ٣٨,٧١٠(      ٧٧,٨٠٩    -        ٢٤٩,٦٥٥      ١١,٢٥٠      ٨٣٢,٣٦٦  تياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنهاإمجايل التغري يف اح

      ٨,٤٤٠,١٩١  )    ٧,٦٣٢(  )    ٦٨,٢٦٥(    -    )  ٢٣٣,٧٢٤(      ٢٠٢      ٥٣١,٢٢٦  صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
اية الا       ١٢,٥٤٤,٢٨١    -      -      -      -      -      -    سنةسرتدادات من مطالبات مدفوعة 

اية ال ينحصة املعيد   )    ٣٢٤,٥٨٤(    -      -      -      -      -      -    سنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة 
    -      -      -      -      -      -      -    السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية 

      ٢١٩,٦٩٧,١٢    -      -      -      -      -      -    صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
  )    ١,٠٦٥,٠٦٦(    -    )    ٢٤,٤٢٠(  )    ١٣,٩٣٣(    -      -      -    عموالت مدفوعة

  )    ٢٣,٩١٢,٥٧٢(  )    ٩,٣٧٥(  )  ٩٥٢,٧٤٥(  )    ٢٥,٢٤٠(  )  ٥٠٣,٨٣٧(    -      -     ملندويب املبيعاتعموالت مدفوعة 
  )    ١,٢٦٣,٢٤٤(  )  -  (  )    ٢,٧٣٣(    -    )    ٢٣,٨٢٠(    -      -    عموالت مدفوعة للبنك

  )    ٧,١٢٢,٩١٤(  )    ٤,١٢٩(  )  ١٢٦,٧٨٥(  )    ٢,٥٥٠(  )  ٧٥٢,٣٢١(    -      -    ظفنيعموالت مو 
  )    ٤,٧٦٦,٧١٢(    -      -      -      -      -      -    عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

  )    ٦,١٢١,٢٠٩(      ٢      ٥٦    -        ٣٢٩,٧١٠    -        ٨٦٣  تأمينة أخرى )مصاريفاسرتدادات / (
  )    ٢٥,٩٨٨,٥٩٦(    -      -      -      -      -      -    دارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبيةاألتعاب اإل
  )    ٤,٩٤٧,٥٨٥(  )    ٢,٦٠٠(  )    ٥٥,٥٤٣(  )    ٣,١٠١(  )    ٧٩,٧٥١(    -    )  ٦٢٨,١٧٢(  بدالت اهليئة

  )    ٢٨,٠٥٣(    -      -      -      -      -      -    حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري اجملهولة املسبب
  )    ٨٥٦,٩١٩(    -      -      -      -      -      -    صندوق الرعاية االجتماعيةحصة 

  )  ٨٣٢٦,٨٤٢,٤٩(  )  ٥٢٣,٧٣٤(  )  ٢,٢٠٥,٦٢٠(  )    ٤٤,٨٢٤(  )  ١,٢٦٣,٧٤٣(      ١,٦٨٢  )    ٩٦,٠٨٣(  صايف املصاريف
      ٥,٠٧,٧٣٦١٥١  )  ١٣٧٧,٨٥(    ١,٧٤٠,٧٨٠      ٠٤٧٢,٠٥    ١,٧٧٩,٣٢٢      ١,٦٨٢    ١٢,٩٣٥,١٥٧  صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني

  
 



 

 - ٥١ -

 
ا حتت فرع التأمني اإللزامي على البنود التالية:  *   تتوزع األقساط املكتتب 

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
    ٨٢٠١      ٩٢٠١      البند    
    ل.س.      ل.س.          
    ٧٧,٨٣٨,٩٥٩    ١١٧,٠١٣,٣٨٥    التأمني اإللزامي    
    ٧,٨٥٣,٠٢٨    ٥,١٠٤,٣١٠    تأمني حدودي    
    ٨,١٣٢,٤٨٠    ٤,٥٣٥,٥٧٠    ة برتقاليةبطاق    

        ٩٣,٨٢٤,٤٦٧    ١٢٦,٦٥٣,٢٦٥    
يئة اإلشراف على التأمني:   إيضاحات خاصة 

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
    ٨٢٠١      ٩١٢٠    
    ل.س.      ل.س.    

    ٤,٩٤٧,٥٨٥    ٥,٨١٥,٢٩٢  حصة هيئة اإلشراف على التأمني
      ٨٥٦,٩١٩    ١,٢٢١,١٧٧  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري
    ٢٥,٩٨٨,٥٩٦    ٣١,٣٢٨,٢٢٨  األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الصحية

  
  ات أخرىإيراد   -٣٥

  مما يلي:هذا البند  يتكون
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           

    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٣٣,٢٣٢,٤١٠    ٨٥,١٥٠,٥٠٤  ات إجيارإيراد
    ٦,٧٨٠,١٢٨    ٢٠,١٧٢,١٨٣  ات أخرىإيراد

  ٤٠,٠١٢,٥٣٨    ١٠٥,٣٢٢,٦٨٧    



 

 - ٥٢ -

  المخاطر وإدارة العادلة القيمة  -٣٦

  :ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالي  (أ)

املالية  االستثمارات تثناء باس ،بتاريخ بيان الوضع املايل املوقوفةال يوجد فــــــرق جوهري بني القيمة الدفرتيــــــة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 
  .احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة حبســــــــــب  إىل طرق قياس إضــــــــــافة، يتضــــــــــمن اجلدول التايل القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية يف البيانات املالية
متها الدفرتية موازية لقيمتها ن قيأســـجلة على أســـاس القيمة العادلة نظراً العتبار اإلدارة املاملوجودات واملطلوبات املالية وغري  تراتبية اخليارات. مت اســـتثناء

 :العادلة
     ٩٢٠١ول كانون األ  ٣١في  كما    

  الفرق              القيمة العادلة            القيمة      
     زيادة / (نقصان)      المجموع      المستوى الثالث      الثانيالمستوى       المستوى االول      االسمية الصافية    إيضاح  

  ل.س.       ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة 
  مالية حمددة على أساس القيمة استثمارات 

    ٢٠٣,٦٢٤,٢٦٢    ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤    -      -      ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤    ٩٠,٦٨١,٠٠٢  ٧  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  

     ٨٢٠١كانون األول   ٣١في  كما    
  الفرق              القيمة العادلة            القيمة      

     زيادة / (نقصان)      المجموع      المستوى الثالث      المستوى الثاني      المستوى االول      االسمية الصافية    إيضاح  
  ل.س.       ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  مالية المقيمة بالقيمة العادلة الموجودات ال
  مالية حمددة على أساس القيمةاستثمارات 

    ٢١٦,١٦٤,٥١٩    ٢٩٦,٨٩٧,١٥٢    -      -      ٢٩٦,٨٩٧,١٥٢    ٨٠,٧٣٢,٦٣٣  ٧  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

  واملستوى الثاين خالل العام.ول حتويالت بني املستوى األأي   يكن هناكمل

 غير منظورة هامة وحساسيتها على القيمة العادلة: معلومات، أسس التقييم
  املالية يف البيانات املالية واملعلومات غري املنظورة اهلامة املستخدمة. دواتيظهر اجلدول التايل معلومات حول كيفية تضمني القيمة العادلة لأل

  حساسية المعطيات       تعالقة المعطيا                            
  غير المنظورة على      ير المنظورةغ      معطيات غير                      
     القيمة العادلة      مع القيمة العادلة      منظورة هامة      سس التقييمأ      تاريخ التقييم      الموجودات المالية  

  مالية حمددة على أساس القيمة استثمارات 
    ال ينطبق      ال ينطبق      ال ينطبق    ىل السعرالقيمة العادلة استناداً إ    ٢٠١٩ول كانون األ  ٣١    العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
          صدر األسهمماملقدم من                 

  إدارة خماطر التأمني:  (ب)

  خماطر التأمني 

خالل متابعة   دارة خماطر التأمـني مـنإلميكن  .قيمة املطلوبات التأمينيةأو  توقيت، إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث
  .متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة، اجلديد نتاجتكوين اإلو  يةكم
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، أمنيما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة نظراً إىل طبيعة عقد التو  عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليهأي  يعترب اخلطر مبوجب
  .بالتايل ال ميكن توقعهو  يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً 

ـة املذكورة حتت بند تسديدات املنافع القيمو  إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعلية
بناء عليه ، ري قابلة للتأمنيغأو  اب بأخطار سيئةاالكتتو  إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة إضافةاملطلوبات التأمينية 
ا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعليةو  فإن تواتر املطالبات ع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املنافو  مبالغ املطالباتو  املنافع وحد

  .املتوقعة

ا وقأي  أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ على كلما كانت،  أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية د طـورت الشركة اسرتاتيجية من تكوينا
ا نسبة التغري يف  ضمن كل فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية ختفيضو  االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 

  .النتيجة املتوقعة

تضـع الشركة األسس و  معاجلة احلوادث معـاجلة فعـالةو  معاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازةو  ارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمةتدير الشركة أخط
  .االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار

، %٢,٦البحري ، %٣,١٢فرع احلياة  تأمني بالشكل التايل:على فروع ال ٢٠١٩كانون األول   ٣١وقد توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف 
احلوادث ، %١,١٨السفر ، %اهلندسي صفر، %١,٥١احلريق ، %٥٠,٣٧الصحي ، %١٧,٧٧سيارات شامل ، %١٣,٠٧سيارات إلزامي 

  .%٠,٠٦واملسؤوليات ، %٠,٠٢السرقة ، %٠,٠٨احلوادث العامة ، %٨,٨٥وثائق تأمني املصارف ، %١,٣٧الشخصية 

سيارات ، %٤,٩٠البحري ، %٦فرع احلياة  على فروع التأمني بالشكل التايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١د توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف وق
احلوادث الشخصية ، %١,٦٩السفر ، %اهلندسي صفر، %٠,٨٩احلريق ، %٣١,٩١الصحي ، %١٢,٨٣سيارات شامل ، %٢٨,٧٧إلزامي 
  واملسؤوليات صفر%.، السرقة صفر%، %٠,١٦احلوادث العامة ، %١١,٨املصارف  وثائق تأمني، %١,٠٥

  خماطر إعادة التأمني 
ه يف باقي ذلك كما هو معمول بو ، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املطالبات الكبرية، قامت الشركة بإبرام عقود إعادة تأمني مع شركات أخرى

  .شركات التأمني

الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع اجلغرايف وطبيعة  تقوم الشركة بتقييم
  .والفعاليات لشركات إعادة التأمني األنشطة

، األخطار كنها من االحتفاظ باحلد األمثل مندخلت الشركة يف معاهدات إعادة تأمني اليت توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومت
  .اجلاهزةصول مع األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية واأل

  .ة للشركةسيولة عالي هو االحتفاظ بنسبة، واألكثر أمهية، احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام املخاطر حجمإن 

ا جتاه املؤمن هلم يف حال  وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها حىت .إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاما
ا   .عدم وفاء شركة التأمني بالتزاما

  السوق خماطر

دم أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامجة عن عأو  الفوائدأو  ات النامجة عن املوجوداتادير اإلأو ، تنشأ هذه املخاطر من التغريات يف قيمة
  .املطلوباتو  بني املوجودات التطابق
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  السيولة خماطر

فإن الشركة ، هلذه الغاية .إن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة
  .ذلك بشكل دوريو  املطلوبات على حد سواءو  تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات

  
  .تسويتهاأو  املطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادهاو  التايل حتليل املوجودات اجلدوليبني 

    ٩٢٠١ول األ كانون ٣١ في كما      
    المجموع      سنة من ثرأك      سنة لغاية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  الموجودات  
    ٩١٢,٣٤١,٠٧٩    -      ٩١٢,٣٤١,٠٧٩  يوازي النقد ماو  النقد
    ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧    -      ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧  املصارف لدى ألجل ودائع

  مالية حمددة على أساس استثمارات 
    ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤    -      ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ١٤٢,٤٠٨,٣٦٤    -      ١٤٢,٤٠٨,٣٦٤  تأمني وكالءو  وسطاء، عمالء مدينون
    ٥٠,٢٨٧,٧١١    -      ٥٠,٢٨٧,٧١١  التأمني إعادةو  التأمني شركات من مدينة حسابات
    ٥٣٨,٠٦٩,٨٠٤    -      ٥٣٨,٠٦٩,٨٠٤  احلسابيةو  الفنية االحتياطيات من التأمني معيدي حصة
    ١٣,٢٧٢,٤٥٨    -      ١٣,٢٧٢,٤٥٨  ذات عالقة أطراف-مدينة ذمم
    ١٢٢,٢١٧,٧٧٦    -      ١٢٢,٢١٧,٧٧٦  أخرى موجوداتو  مقبوضة غري مستحقة فوائد
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -    التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

    ٤,٠٥٢,٨٨٥,٤٧٣    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٠٢٧,٨٨٥,٤٧٣    
  المطلوبات  

    ٦٣١,٨٦٥,٣٥٠    -      ٦٣١,٨٦٥,٣٥٠  لتأمنيا إعادةو  التأمني لشركات دائنة حسابات
    ٤٤,٤٦١,٣٤٧    -      ٤٤,٤٦١,٣٤٧  تأمني ووسطاء دائنون عمالء

    ١,٦٩٠,٦٤٣,١٦٧    -      ١,٦٩٠,٦٤٣,١٦٧  احلسابيةو  الفنية اإلحتياطيات
    ٢٦٧,٧٣٨,١٤٣    -      ٢٦٧,٧٣٨,١٤٣  خمتلفون دائنونو  دائنة ذمم
    ٩١,٤٩٧,٠٣٩    -      ٩١,٤٩٧,٠٣٩  ذات عالقة أطراف- دائنة ذمم

      ٤,١٢٤,٣٩٦    -      ٤,١٢٤,٣٩٦  مؤونة ضريبة الدخل

    ٢,٧٣٠,٣٢٩,٤٤٢    -      ٢,٧٣٠,٣٢٩,٤٤٢    

    ١,٣٢٢,٥٥٦,٠٣١    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٢٩٧,٥٥٦,٠٣١  السيولة فائض
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  .تسويتهاأو  املطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادهاو  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات
    ٨٢٠١ول األ كانون ٣١ في كما      
    المجموع      سنة من أكثر      سنة لغاية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  الموجودات  
    ٦٧٦,٣٢٥,٢٢٦    -      ٦٧٦,٣٢٥,٢٢٦  يوازي النقد ماو  النقد
    ٢,٠٨٤,٤٤٨,٣٥٢    -      ٢,٠٨٤,٤٤٨,٣٥٢  املصارف لدى ألجل ودائع

  مالية حمددة على أساس استثمارات 
    ٢٩٦,٨٩٧,١٥٢    -      ٢٩٦,٨٩٧,١٥٢  شامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل الدخل ال  

    ٩٣,٥٨٤,٢٦٨    -      ٩٣,٥٨٤,٢٦٨  تأمني وكالءو  وسطاء، عمالء مدينون
    ٤٩,٢٩٤,٤٩٤    -      ٤٩,٢٩٤,٤٩٤  التأمني إعادةو  التأمني شركات من مدينة حسابات
    ٥١٣,٠٨٤,٠١٩    -      ٥١٣,٠٨٤,٠١٩  احلسابيةو  الفنية االحتياطيات من التأمني معيدي حصة

    ١٢,٠٢٢,٧٦١    -      ١٢,٠٢٢,٧٦١  ذات عالقة أطراف-مدينة ممذ
    ١٤٣,٨٠٥,٤٧٢    -      ١٤٣,٨٠٥,٤٧٢  أخرى موجوداتو  مقبوضة غري مستحقة فوائد
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -    التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

    ٣,٨٩٤,٤٦١,٧٤٤    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٨٦٩,٤٦١,٧٤٤    
  المطلوبات  

    ٥٤٢,٩٥٥,٢١٠    -      ٥٤٢,٩٥٥,٢١٠  التأمني إعادةو  التأمني لشركات ئنةدا حسابات
    ٣٤,٤٦٨,٥١٦    -      ٣٤,٤٦٨,٥١٦  تأمني ووسطاء دائنون عمالء

    ١,٧١٨,٩٥١,١٧٩    -      ١,٧١٨,٩٥١,١٧٩  احلسابيةو  الفنية اإلحتياطيات
    ٢٥٩,١٥١,٦٢٧    -      ٢٥٩,١٥١,٦٢٧  خمتلفون دائنونو  دائنة ذمم
    ٩١,٤٩٨,٠١٨    -      ٩١,٤٩٨,٠١٨  ت عالقةذا أطراف- دائنة ذمم

      ٥,٤٣٠,٥٤٤    -      ٥,٤٣٠,٥٤٤  مؤونة ضريبة الدخل

    ٢,٦٥٢,٤٥٥,٠٩٤    -      ٢,٦٥٢,٤٥٥,٠٩٤    

    ١,٢٤٢,٠٠٦,٦٥٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٢١٧,٠٠٦,٦٥٠  السيولة ائضف

  التسليفخماطر 

م جتاه ا يت تتبع مبادئ إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة ال .لشركةتتمثل خماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما
خاصة و  املخاطرتلك التنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لو  توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقرتضني

  .قسمي االستثمارات وإعادة التأمني
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  ةمعدل الفائد خماطر

ات اخلاضعة اليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبو  تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية
  .للفوائد

  تنحصر خماطر الفائدة يف احلسابات املصرفية املنتجة للفوائد واحلسابات اجملمدة ملعيدي التأمني اخلاضعة للفوائد.

  اطر العملياتخم

 شخاصفشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألأو  التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحةأو  إن خماطر العمليات هي خماطرة اخلسارة
 ا حبسب تأثريهاييمهتتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق تق .عن أحداث خارجيةأو  األنظمة الداخلية للشركةو 
  .السنوية إن املخاطر اإلسرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطيط .من خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءاتو  نسبة حدوثهاو 

  األجنبية العمالتخماطر 

  .ر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرفتقوم الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائ
  

عار الصرف احلساسة ألس ؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املاليةتتنشأ هذه املخاطر من احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد 
  :كانون األول  ٣١كما يف  املالية كما يليصول تتلخص القيمة الدفرتية لأل

    لوباتالمط      الموجودات      
      ٨٢٠١      ٩١٢٠      ٨٢٠١      ٩٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٩٨٥,٠٧٨,٣٤٤    ٩٨٢,٦٤٦,٨٦٤    ١,٣٧٢,٤٧٦,٣٦٠    ١,٣٨٣,٠٥٨,٣١٦  دوالر أمريكي  
    ٦٣,٩٩٤,٣٦٩    ٦٢,٧١٤,٧٦٦    ٦,٥٣٩,٣٣٠    ١,٩٢١,٠٧٨  يورو  

  

 أرباحتدل على زيادة  أدناه. األرقام املذكورة %١٠ت األجنبية بنسبة مت إعداد هذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل العمال
عمالت مقابل ال %١٠قيمة اللرية السورية بنسبة  سنعند حت، %١٠الشركة وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة 

  ثر بإشارة معاكسة.مية األصايف اخلسارة ولكن ستظهر كثري على أاألخرى سيكون هناك نفس الت

فقط  ناجلدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املذكورة أعاله مقابل اللرية السورية. حتليل احلساسية يتضم يظهر
  األرصدة ذات الصفة النقدية بالعمالت األجنبية:

  
    الربح/ (الخسارة)    
    ٨١٢٠      ٩٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

    ٣٨,٧٣٩,٨٠٢        ٤٠,٠٤١,١٤٥    دوالر أمريكي  
  )  ٥,٧٤٥,٥٠٤  (  )  ٦,٠٧٩,٣٦٩  (  يورو  

    



 

 - ٥٧ -

  المالءة هامش   -٣٧

  (قرار ٢٠٠٨ول كانون األ  ١١تبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشيًا مع تعليمات هيئة اإلشراف على التأمني الصادرة يف ت
  .%١٥٠يشرتط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة لدى الشركة عن  .اخلاصة) حول حتديد كفاية األموال ١٠٠\٢١٠رقم 

  مت احتساب نسبة املالءة كما يلي:
    ول كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
 .س.ل      .س.ل    

  رأس املال املتوفر
    ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال املكتتب به
    ١١٩,٢٠٦,١١٣    ١٢٦,٩٧٢,٢٤٨  االحتياطي القانوين
    ١٣٠,٢٢٥,٠٧٣    ٥٤,٦٦٠,٠٣٧  االحتياطي اخلاص

  املالية احملددة التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات
    ١٨٣,٧٣٩,٨٤١    ١٧٣,٠٨٠,٦٢٣  على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ٣٩٧,٦١١,٥٩٦    ٣٩٨,٣٨٧,٢٣٤  صرف غري حمققة أسعار فروقات
    ٣٤,٤٣٤,٩٦٤    ٦٣,٨٥٧,٥٤٠  أرباح مدورة

    ١,٩٦٥,٢١٧,٥٨٧    ٢,٠٢٦,٩٥٧,٦٨٢  جمموع رأس املال املتوفر

  رأس املال املطلوب
    ٢٣٢,٦٢٦,٦٨٥    ٢٣٤,٥٨٠,٥٣٣  رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات

    ٢٢١,٣٩٢,٥٣٩    ٢٠٨,١٨٣,٣٥٠  رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات اإلكتتابية
    ٤٩,٢٧٦,٨٣١    ٢,٧٠٥,٠٢٠  ال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمنيرأس امل

    ٣,٠٨٩,٣٣٣    ٣,٠٧٣,٨٩٧  رأس املال املطلوب مقابل خماطر تأمني احلياة
    ٥٠٦,٣٨٥,٣٨٨    ٤٤٨,٥٤٢,٨٠٠  جمموع رأس املال املطلوب

    %٣٨٨,٠٩      %٤٥١,٩٠    (%) نسبة هامش املالءة
   



 

 - ٥٨ -

  أرقام المقارنة  - ٨٣

للسنة املنتهية يف  لتتناسب مع أرقام التصنيف ٢٠١٨كانون األول   ٣١الشامل للسنة املنتهية يف عض أرقام املقارنة يف بيان الدخل مت إعادة تصنيف ب
  وذلك كما يلي: ٢٠١٩كانون األول   ٣١

    ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         
    نيفبعد إعادة التص          إعادة التصنيف          قبل إعادة التصنيف          

ا   )  ٢١٣,٥٨٤,٣٤٦(      ١٠,٦٧٧,٩٦٠    )  ٢٢٤,٢٦٢,٣٠٦(  رواتب وأجور وملحقا

  )  ١٢٠,٦٧٨,١٢٧(  )  ١٠,٦٧٧,٩٦٠(  )  ١١٠,٠٠٠,١٦٧(  إدارية وعموميةمصاريف 

      )٣٣٤,٢٦٢,٤٧٣(      -      )  ٣٣٤,٢٦٢,٤٧٣  (  

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١وللسنة املنتهية يف مل ينتج عن إعادة التصنيف أي أثر على األرباح املدورة وصايف األرباح كما يف 

  
  الموافقة على البيانات المالية  -٩٣

  .٢٠٢٠آذار  ١٠ يفالبيانات املالية  على و املدير العام جملس إدارة الشركة رئيس وافق


